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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Klíčové informace o provádění operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních 
nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

Operační program Rybářství 2014 – 2020   

Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále OP Rybářství) je nástrojem čerpání podpory z 
Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a slouží k prosazování cílů Společné rybářské 
politiky EU.

Cílem OP Rybářství je zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení produkce ryb 
zejména z recirkulačních zařízení, zvýšení podílu zpracovaných ryb, zavádění inovací a zvyšování 
informovanosti spotřebitelů.

OP Rybářství zahrnuje tři ze šesti priorit Unie dle nařízení o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora 
environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a 
účinně využívající zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky a Prioritu 
Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování).

Programový dokument byl schválen Evropskou komisí (EK) dne 2. 6. 2015. První revize programu 
byla ze strany EK schválena dne 7. 10. 2016. Druhá revize programu byla zaslána EK 15. 1. 2019 a 
schválena byla dne 8. dubna 2019 pod číslem C(2019) 2375.

Řízení OP Rybářství

Na začátku roku 2018 byl ukončen Audit fungování systémů řízení a kontroly OP Rybářství za rok 
2017.  Celkový závěr byl hodnocen kategorií 2 – systém funguje, jistá zlepšení nutná. Byl vytvořen 
akční plán, dle kterého byla přijata nápravná opatření. V první polovině roku 2018 byla dokončena 
auditní mise Evropské komise. Jednalo se ze strany EK o preventivní audit systémů (EPSA) 2014-
2020. Celkový závěr byl hodnocen kategorii 1 – Funguje dobře, nejsou třeba žádná nebo pouze malá 
zlepšení.  

Řízení OP Rybářství je prováděno pomocí standardně fungujících nástrojů a platforem. V roce 2018 se 
konaly dva Monitorovací výbory (MV).

Před každým jednáním MV uspořádal ŘO OP Rybářství jednání Plánovací komise s cílem projednat 
Strategický realizační plán – především vyhlašované výzvy .

V roce 2018 byly uskutečněny 3 semináře pro žadatele, 2 semináře pro studenty škol zabývajících se 
rybářstvím a seminář k organizacím producentů. ŘO OP Rybářství se v roce 2018 pravidelně účastnil 
pracovních expertních skupin v Bruselu, výjezdních zasedání a relevantních konferencí.

ČR předala EK v únoru 2018 účetní závěrku dle čl. 138 nařízení o společných ustanoveních. Spolu 
s účetní závěrkou bylo předáno prohlášení řídicího subjektu včetně shrnutí výsledků za daný rok, 
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výrok auditora a kontrolní zpráva. EK schválila účetní závěrku dne 16. 4. 2018.

ŘO OP Rybářství k 31. 3. 2018 poskytl  EK „Infosys report“ vykazovaný v souladu s čl. 97 nařízení o 
ENRF. V květnu 2018 ŘO  zaslal EK Výroční zprávu za rok 2017 a 29. června 2018 byla ze strany EK 
akceptována. 20. listopadu 2018 se ŘO OP Rybářství zúčastnil výročního setkání s EK CZ ESIF ARM. 
21. listopadu 2018 se uskutečnilo výroční jednání, na kterém ŘO a EK zhodnotili pokrok 
v implementaci programu.

ŘO OP Rybářství předal Platebnímu a certifikačnímu orgánu predikce prostředků dle čl. 98 nařízení o 
ENRF. Predikce byly předány v lednu a červenci 2018.

ŘO OP Rybářství průběžně zjednodušuje administraci vůči žadatelům. Veškerá komunikace s žadateli 
včetně podání a administrace žádostí je plně elektronická. ŘO zavedl rychlejší rozhodovací proces pro 
projekty s přímým nákupem, připravil manuál pro příjemce o dobré/špatné praxi, aktualizoval Příručku 
OP a Pravidla pro příjemce a zpracoval vzory vyplněných žádostí. V roce 2018 byla schválena Řídící 
dokumentace OP Rybářství verze č. 4.

Implementace OP Rybářství

Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2018 přijato ve 13 výzvách 820 Žádostí o 
podporu ve výši 1.054 mil. Kč (40,6 mil. EUR[1]), což představuje 99 % celkové alokace. Ukončeno 
bylo 181 projektů ve výši 285 mil. Kč (11 mil. EUR) a v administraci zůstává 639 projektů ve výši 
768,6 mil. Kč (cca 72 % alokace programu). Vydáno bylo 529 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
604 mil. Kč (23,3 mil. EUR) tj. 57 % alokace programu.). K 31. 12. 2018 bylo proplaceno celkem 230 
Žádostí o platbu ve výši 222,4 mil. Kč (8,6 mil. EUR) tj. 21 % alokace. Z toho byly certifikovány 
veřejné výdaje 217 projektů ve výši 201,9 mil. Kč (7,9 mil. EUR), což představuje cca 19 % celkové 
alokace programu. Z toho podíl EU výdajů představuje 151,5 mil. Kč (5,9 mil. EUR). Výzvy byly 
vyhlášeny na všechna opatření OP Rybářství. V roce 2018 byly vyhlášeny 2 výzvy v rámci PU 2 a PU 
5 pro opatření 2.1, 2.2a, 2.3, 2.4, 5.2a, 5.2b a 5.3.

Žadatelé jeví největší zájem o opatření 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační systémy a 
průtočné systémy s dočišťováním. Dobrou absorpční kapacitu vykazuje opatření 2.5. Akvakultura 
poskytující environmentální služby, 5.2.b) Propagační kampaně a 5.3. Investice do zpracování 
produktů. Absorpční kapacita se zlepšila u opatření 2.1. Inovace, 2.2.b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. 
Podpora nových chovatelů a 3.1. Shromažďování údajů. Dosud nebyla podána žádná Žádost o podporu 
v opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů a v opatření 5.1. Plány produkce.

Meziroční srovnání míry úspěšnosti předložených projektů v rámci po sobě následujících let 2015, 
2016, 2017 a 2018 lze sledovat u opatření 2.2.a), 2.4., 2.5. a 5.3., která byla vyhlášena již pětkrát. 
V roce 2015 bylo úspěšných (tedy neukončených) 65 % Žádostí o podporu a v roce 2016 se ve 
vyhlášených výzvách míra úspěšnosti zvýšila na úroveň 71 %. V roce 2017 se míra úspěšnosti zvýšila 
na 96 % V roce 2018 dosáhla míra úspěšnosti ve 12. výzvě 82 % a ve 13. výzvě se zvýšila na 98 %. 
Průměrná roční míra úspěšnosti byla 91 %.

Dosažení milníků: Z dosavadní administrace projektů vyplývá úspěšné splnění věcných a finančních 
milníků pro rok 2018 pro všechny PU. (Detailní informace viz kap. 4.2. + kap. 15). ŘO splnil pravidlo 
n+3, které bylo pro rok 2018 v hodnotě 8 067 476 EUR na 110,9 %. Plnění N+3 pro následující období 
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se vyvíjí v pozitivním trendu vzhledem k hodnotám předfinancovaných a zazávazkovaných projektů.   

Implementace OP Rybářství probíhala v roce 2018 úspěšně. V průběhu roku nebyly řešeny žádné 
závažné překážky, které by ovlivnily čerpání programu.

Vyhodnocování implementace programu a přijatá nápravná opatření

Na základě hodnocení, ukončeného v dubnu 2017, realizoval ŘO OP Rybářství konkrétní opatření s 
cílem podporovat úspěšná opatření a zlepšit absorpční kapacitu u opatření s nižší výkonností. Byla 
vytvořena komunikační strategie, na základě které jsou žadatelé a příjemci informováni o novinkách v  
programu. Dále byly vytvořeny metodické příručky s cílem zjednodušit administraci projektů. Na 
základě vyhodnocení vývoje programu připravil ŘO OP Rybářství ke konci roku 2018 návrh druhé 
revize programu, Návrh byl odeslán do EK v lednu 2019. Došlo k úpravě alokací, hodnot indikátorů a 
cílů výkonnostního rámce pro rok 2023.

V květnu 2018 byla zahájena Průběžná evaluace OP Rybářství s cílem posoudit účelnost intervencí 
ENRF a pokrok v plnění cílů programu k 31. 12. 2018. Hodnocení bylo ukončeno v březnu 2019.

 

[1] K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2018 je 
použit kurz ECB ze dne 31. 12. 2018 – 25,967 Kč/1€.
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3. PROVÁDĚNÍ PRIORIT UNIE

3.1. Přehled provádění (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Informace by měly být poskytovány ve formě krátkých a obecných poznámek k provádění priorit Unie 
a technické pomoci za daný rok nebo roky s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření 
přijatá k řešení těchto problémů.

Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů

2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

V roce 2018 byly všechny výzvy pro PU 2 vyhlášeny v souladu 
s nastaveným harmonogramem a pokrývaly všechna opatření 
spadající pod PU 2. Na jaře 2018 byla spuštěna 12. výzva pro 
opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, 2.2.b) 
Diverzifikace akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů. Na 
podzim téhož roku byl v rámci 13. výzvy uskutečněn příjem 
Žádostí o podporu na opatření 2.1. Inovace, 2.2.a) Investice do 
akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním. Ve stejném období byla opět vyhlášena 2. 
výzva na opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální 
služby.

Během roku 2018 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a propláceny Žádosti o platbu. Proběhly 2 
certifikace finančních prostředků. Docházelo k průběžnému 
naplňování věcných i finančních milníků a cílových hodnot 
výstupových a výsledkových indikátorů.

Finanční plnění PU 2

Plánovaná alokace PU 2 tvoří 27 696 200 EUR, což představuje 
67 % alokace na celý program (41 159 047 EUR). Na PU 2 činí 
podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (20 772 
150 EUR). Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. 
součtem EU a národního SR podílu.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 431 projektů 
v celkové výši veřejných zdrojů 502,7 mil. Kč (19,4 mil. EUR). 
Z hlediska objemu zazávazkovaných finančních prostředků 
došlo oproti předešlému roku k výraznému pokroku. K prosinci 
2017 bylo vydáno 211 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v celkové výši veřejných zdrojů 248 mil. Kč (9,6 mil. EUR), 
tedy 35 % alokace PU 2. V roce 2018 vydaná Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dosáhla 70 % alokace PU 2.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo proplaceno 192 projektů v celkové 
výši veřejných zdrojů 196,8 mil. Kč (7,6 mil. EUR). Ke konci 
roku 2018 představuje finanční objem proplacených projektů 27 
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů
% alokace PU 2.

Implementace opatření PU 2

Mezi opatření vykazující dobrou výkonnost patří opatření 2.1., 
2.2.a), 2.4. a opatření 2.5. Opatření disponují dostatečnou 
absorpční kapacitou a nastavené cíle jsou postupně plněny. 
Projekty se týkaly modernizací rybářských podniků, nákupů 
zařízení, rekonstrukce sádek, odbahnění rybníků, obnovy 
vozového parku a manipulační techniky.

Opatření s nízkou výkonností jsou: 2.2.b) a 2.3. Bylo zjištěno, 
že nízký zájem o opatření 2.2.b) je způsoben nízkou rentabilitou 
podporovaných činností. U opatření 2.3. nebyl zaznamenán 
žádný převažující důvod nízké absorpční kapacity. Mezi 
identifikované překážky patří zejména finanční náročnost 
projektu za podmínky platby “ex-post“, nízká míra 
spolufinancování nebo požadavek na vzdělání v oboru.

Výstupové indikátory PU 2

Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2018 kumulativně 
zaregistrováno 682 Žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byla vydána na 431 projektů a ukončeno bylo celkem 
150 projektů. Proplaceno bylo 192 projektů.

Z hlediska dosahování cílové hodnoty indikátoru Počet projektů 
zaměřených na inovace, poradenské služby lze u opatření 2.1. 
konstatovat plnění z 11 %, při započtení 9 zazávazkovaných 
projektů je stav plnění 50 %. V opatření 2.2. bylo proplaceno 
161 projektů, tj. 39 % cílové hodnoty indikátoru Počet projektů 
zaměřených na produktivní investice do akvakultury, nicméně 
ŘO OP Rybářství vydal do konce roku 2018 celkem 375 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což predikuje splnění 
indikátoru z 90 %. U opatření 2.3. byly proplaceny  2 projekty, 
indikátor Počet projektů zaměřených na obecnou podporu 
lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů je 
plněn z 5 %, při započtení 9 zazávazkovaných projektů 
dosahuje plnění 22,5 % cílové hodnoty. V opatření 2.4. bylo 
proplaceno celkem 18 projektů (90 % indikátoru Počet projektů 
zaměřených na produktivní investice do akvakultury), celkově je 
však evidováno 26 Žádostí o podporu s vydaným právním 
aktem, tj. splnění indikátoru na 130 %. Indikátor Počet projektů 
zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí 
(environmentální řízení, systémy auditu, environmentální 
služby ekologické akvakultury) pro opatření 2.5. je plněn z 82 
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%. ŘO OP Rybářství vydal ke konci roku 2018 celkem 12 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, za předpokladu realizace všech 
těchto projektů je plnění indikátoru na úrovni 109 %.

Výsledkové indikátory PU 2

Z hlediska proplacených projektů dosahuje u opatření 2.1 
indikátor Změna objemu produkce akvakultury plnění cílové 
hodnoty ze 45 % a indikátor Změna hodnoty produkce 
akvakultury 20 % cílové hodnoty. Indikátor Udržení objemu 
akvakulturní produkce není naplňován. Důvodem nízkého 
plnění produkčních indikátorů je zájem žadatelů o inovace 
především ze strany veřejnoprávních institucí, které nevykazují 
produkci.

Nejlepší plnění vykazuje indikátor opatření 2.2. a 2.3. s názvem 
Udržení objemu akvakulturní produkce, jehož cílová hodnota 
byla již překročena. Cíl byl také překročen u indikátoru opatření 
2.5. s názvem Množství vysazeného úhoře, který ke konci roku 
2018 dosáhl naplnění na úrovni 104 %. Cílová hodnota 
indikátoru Změna objemu produkce systémů s recirkulací je 
nyní na úrovni 11 %, při započtení zazávazkovaných projektů je 
cíl dosažen ze 114 %. Rovněž lze predikovat naplnění 
indikátoru Změna objemu produkce akvakultury (u opatření 2.2. 
a 2.3.), jenž ke konci roku 2018 dosahuje 7 % cílové hodnoty, 
nicméně s ohledem na projekty s vydaným právním aktem lze 
konstatovat plnění ze 72 %. Indikátor Změna hodnoty produkce 
akvakultury je nyní plněn ze 7 %, při započtení hodnot ze 
zazávazkovaných projektů je plnění na úrovni 67 % cílové 
hodnoty.

Od 11. výzvy žadatelé o dotaci začali vykazovat u opatření 2.2 
a) indikátory Změna čistého zisku, Vytvořená pracovní místa a 
Udržená pracovní místa. Cíl již byl překročen u indikátoru 
Udržená pracovní místa. Cílová hodnota u indikátoru Změna 
čistého zisku je překročena v případě zazávazkovaných 
projektů. Splnění cílové hodnoty je očekáváno v následujícím 
roce, nyní je na hodnotě 24 %. Indikátor Vytvořená pracovní 
místa vykazuje plnění z 0 %, nicméně při započtení 
zazávazkovaných projektů činí úroveň plnění 40 %.

Plnění výkonnostního rámce PU 2

ŘO OP Rybářství splnil věcné i finanční milníky pro rok 2018. 
Detailní popis je uveden v kapitole 4.2 a kapitole 15. Finanční 
ukazatel pro rok 2018 je na PU 2 naplněn na 186 % a věcný 
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ukazatel na 162 %.

Nápravná opatření v PU 2

Mezi hlavní nápravná opatření patří zvýšení frekvence výzev na 
2 x ročně pro opatření 2.2.a) a 2.4. Důležité bylo rovněž 
zahájení komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost 
žadatelů. Ke zlepšení implementace přispěla revize způsobilých 
výdajů u opatření 2.2.a), 2.3. a 2.4., v rámci níž došlo k 
doplnění nových položek způsobilých výdajů a byla provedena 
revize finančních limitů.

S ohledem na aktuální stav implementace jednotlivých opatření 
byla navržena druhá revize programového dokumentu, která 
předpokládá úpravu alokace, cílových hodnot indikátorů, včetně 
indikátorů pro rok 2023 stanovených ve výkonnostním rámci.

Přehled nápravných opatření, která ŘO OP Rybářství přijal, je 
detailně popsán v kapitole 4.2.

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

V rámci PU 3 jsou implementována opatření 3.1. 
Shromažďování údajů a 3.2. Sledovatelnost produktů. Na obě 
opatření byly vyhlášeny výzvy pro příjem Žádostí o podporu, a 
to v souladu s plánovaným harmonogramem. Dosud bylo v PU 
3 zaregistrováno celkem 8 Žádostí o podporu (6 žádostí na 
opatření 3.1 a 2 na opatření 3.2). V roce 2018 bylo podáno 5 
žádostí o podporu, 4 na opatření 3.1. a 1 na opatření 3.2. Ke 
všem 5 žádostem o podporu byla vydána Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.

Finanční plnění PU 3

Plánovaná alokace PU 3 tvoří 3 219 047 EUR, to je 8 % alokace 
na celý program OP Rybářství. Podíl ENRF vůči celkovým 
veřejným zdrojům činí 80 % (1 953 015 EUR) pro opatření 3.1. 
a 90 % (700 000 EUR) pro opatření 3.2. Alokace je tvořena 
celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního SR 
podílu.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána u 7 projektů 
v celkové výši veřejných zdrojů 12,2 mil. Kč (470 000 EUR), 
z toho bylo 6 rozhodnutí pro opatření 3.1. a 1 rozhodnutí pro 
opatření 3.2. Z hlediska objemu zazávazkovaných finančních 
prostředků došlo oproti předešlému roku k výraznému pokroku. 
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V roce 2018 vydaná Rozhodnutí dosáhla míry 15 % alokace PU 
3.

K 31. 12. 2018 byly proplaceny celkem 4 projekty v celkové 
výši veřejných zdrojů 2,1 mil. Kč (83 000 EUR). Koncem roku 
2018 představuje finanční objem proplacených projektů 2,5 % 
alokace PU 3.

Implementace opatření PU 3

Pro opatření 3.1. vyhlásil ŘO OP Rybářství v únoru 2017 
kontinuální výzvu č. 10 s příjmem žádostí do 31. 7. 2023. Do 
konce roku 2018 bylo zaregistrováno 6 Žádostí o podporu ve 
výši 9,2 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (356 000 EUR). 
Žadatelem je Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací. Ministerstvo zemědělství podalo 
Žádosti o podporu na Studii týkající se stavu úniku úhoře 
říčního z území ČR a Technické jednání ke sběru dat. Ústav 
zemědělské ekonomiky a informací pokračoval v roce 2018 
v realizaci projektu Analýza sběru dat v akvakultuře v ČR a 
projektu Personální a technické zajištění pro sběr dat v 
akvakultuře v ČR – I. etapa, který byl ve sledovaném roce 
dokončen. Dále byl zahájen projekt Personální a technické 
zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR – II. etapa. Koncem 
roku 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento 
projekt. Také byla schválena Výroční zpráva a revize 
Pracovního plánu pro shromažďování údajů, v rámci něhož se 
v roce 2019 předpokládá realizace studie zaměřené např. na 
anadromní a katadromní druhy ryb nebo na průzkum kvality 
rybího masa.

V opatření 3.2. byla v říjnu 2016 vyhlášena 6. výzva pro příjem 
Žádostí o podporu s termínem ukončení příjmu 31. 12. 2018. 
V roce 2018 došlo k prodloužení příjmu Žádostí o podporu do 
31. 7. 2023 s navýšením finanční alokace výzvy na její 
maximální hodnotu. Do 31. 12. 2018 byly přijaty dvě Žádosti o 
podporu ve výši 7,2 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (277 
tis. EUR). Žadatelem je Odbor potravinářský Ministerstva 
zemědělství, který bude realizovat projekty na zpracování a 
následně na vydání odborné publikace Atlas svaloviny ryb.

Výstupové indikátory PU 3

Cílová hodnota indikátoru Počet projektů zaměřených na 
podporu shromažďování, správy a využívání údajů, 
stanoveného pro opatření 3.1. byla realizací 4 projektů v roce 
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2018 překročena na 200 %. Indikátor pro opatření 3.2. Počet 
projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, 
inspekci a vynucování není dostatečně naplňován. Cílová 
hodnota 10 projektů předpokládá realizaci 2 projektů ročně. 
Zaregistrovány byly 2 projekty, což představuje plnění cíle z 20 
%. Jeden projekt má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Před vyhlášením výzvy deklarovali žadatelé zájem o projekty 
zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za 
monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a 
školení a výměnné programy. ŘO OP Rybářství uskutečnil 
jednání se  žadateli na téma možnosti čerpání podpory na výše 
uvedené aktivity. Ze strany ŘO OP Rybářství bylo nabídnuto 
poskytnutí metodické podpory při administraci projektů. I přes 
deklarovaný zájem žadatelé neregistrují Žádosti o podporu a 
splnění cílové hodnoty indikátoru bude obtížně naplněno.

Výsledkové indikátory PU 3

U výsledkového indikátoru opatření 3.1. Zvýšení procentního 
podílu provedení datových volání dochází k 29 % plnění cílové 
hodnoty dle nové definice poskytnuté v únoru 2019 od FAME. 
Byla zpracována analýza sběru dat v akvakultuře a studie úniku 
úhoře říčního. V roce 2019 ŘO pokračuje v implementaci sběru 
požadovaných dat dle Pracovního plánu[1]. V opatření 3.2. byl 
sledován indikátor Počet provedených kontrol v rámci softwaru 
pro sledovatelnost podniků akvakultury. Během roku 2018 byla 
prověřena relevance (významnost) nastaveného indikátoru 
s ohledem na zaměření projektů příslušných orgánů státní 
správy, které jsou žadateli v opatření 3.2. V rámci dohody 
s orgány EK byl indikátor v druhé revizi OP změněn na nový 
indikátor Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti 
sledovatelnosti akvakultury.

Plnění výkonnostního rámce PU 3

ŘO OP Rybářství splnil věcné a finanční milníky pro rok 2018 
stanovené pro PU 3. Detailní popis plnění je uveden v kapitole 
4.2 a 15. Finanční ukazatel pro rok 2018 je naplněn na 93 % a 
věcný ukazatel na 400 %. Finanční milník byl splněn 
započtením stavu certifikovaných výdajů z certifikace k 26. 3. 
2019 v souladu s postupy definovanými v kapitole 2.4 v GL EK 
(EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

Nápravná opatření v PU 3

V souladu s doporučením z evaluace a s cílem zajistit účinné 
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čerpání podpory z ENRF, ŘO OP Rybářství aktivně 
spolupracuje se žadateli při přípravě a realizaci projektů v obou 
opatřeních PU 3.

V opatření 3.1. byla žadatelům poskytnuta metodická pomoc při 
nastavování interních postupů a při registraci projektů, dále 
odborná podpora při zpracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele analýzy sběru dat v akvakultuře. ŘO OP 
Rybářství se rovněž účastní pravidelných schůzek se žadatelem 
a dodavatelem analýzy sběru dat. Dohled nad realizací a 
včasném proplácení projektů bude pokračovat i v roce 2019.

ŘO OP Rybářství bude intenzivně jednat s  žadateli opatření 
3.2. s cílem splnit nastavené cíle. V březnu 2018 se uskutečnilo 
jednání s žadateli a byla diskutována možnost realizace nových 
projektů. V průběhu roku 2018 bylo intenzivně jednáno se 
zástupci Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce a Úřadu pro potraviny Ministerstva 
zemědělství. Dále ŘO upravil Pravidla pro žadatele a příjemce 
tak, aby systém administrace a systém finančních toků 
odpovídal povaze příjemců.

 

[1] Zpracování tzv. pracovních plánů pro shromažďování údajů 
je součástí naplňování rámce Unie pro shromažďování, správu a 
využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury. Prováděcí 
rozhodnutí komise 2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla 
pro předkládání pracovních plánů shromažďování údajů ze 
strany členských států EU. Pracovní plán zpracovává každý 
členský stát EU a je schvalován ze strany EK.

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

V roce 2018 byly v souladu s nastaveným harmonogramem 
spuštěny výzvy pro všechna opatření PU 5. Na jaře 2018 
pokračoval příjem Žádostí o podporu v opatření 5.1. Plány 
produkce, 5.2.b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice 
do zpracování produktů (12. výzva). Pro opatření 5.2. záměr a) 
Vytváření organice producentů a 5.3. Investice do zpracování 
produktů vyhlásil ŘO OP Rybářství 13. výzvu na podzim roku 
2018.

V uvedené kolové 13. výzvě v opatření 5.2. záměr a) nebyla 
zaregistrována žádná Žádost o poskytnutí podpory. Stejně tomu 
bylo v opatření 5.1. v 7. výzvě OP Rybářství.
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Během roku byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na projekty z opatření 5.2.b) a 5.3. V roce 2018 
probíhalo proplácení projektů u těchto dvou opatření. Byla 
rovněž provedena první certifikace finančních prostředků u 
opatření 5.3.. Z hlediska plnění cílů docházelo u příslušných 
opatření k průběžnému naplňování věcných i finančních 
milníků a cílových hodnot výstupových a výsledkových 
indikátorů.

Finanční plnění PU 5

Plánovaná alokace PU 5 tvoří 7 967 400 EUR, to je 19 % 
alokace na celý program OP Rybářství (41 159 046,53 EUR). 
Na PU 5 činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 
75 % (5 975 550 EUR). Alokace je tvořena celkovými 
veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního SR podílu.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo vydáno 57 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace v celkové výši veřejných zdrojů 63,8 mil. Kč (2,5 mil. 
EUR). Ke konci roku 2018 je zazávazkováno 31 % alokace PU 
5. Ve finančním vyjádření lze konstatovat pokrok ve srovnání 
s rokem 2017, v němž byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na 22 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 21,6 mil. 
Kč (830 tis.. EUR), což představuje 10 % alokace PU 5.

V roce 2018 bylo proplaceno 19 projektů v celkové výši 
veřejných zdrojů 16,9 mil. Kč (653 000 EUR). Proplacené 
projekty zahrnují 8 % alokace PU 5 a oproti roku 2017 došlo 
k výraznému pokroku, poněvadž k prosinci 2017 byly 
proplaceny jen 3 projekty ve výši 752 tisíc Kč (28 960 EUR).

Implementace opatření PU 5

V rámci PU 5 lze zaznamenat zlepšení výkonnosti u opatření 
5.2.b) a opatření 5.3. V rámci opatření 5.2.b), kde je žadatelem 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zařízení služeb 
Mze s.p.o., bylo vydáno 26 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 
výši 28,9 mil. Kč (1,1 mil. EUR). Projekty tak naplňují cíle 
opatření 5.2.b). Žadatelé pro rok 2019 připravují další projekty.

U opatření 5.3. bylo vydáno celkem 31 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 34,9 mil. Kč (1,3 mil. EUR). Úspěšně se realizují 
projekty nových zpracoven ryb a projekty týkající se 
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modernizace zpracoven ryb.

Nulovou výkonnost vykazují opatření 5.1. Plány produkce a 
související opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů.

Výstupové indikátory PU 5

Na PU 5 bylo ke konci roku 2018 kumulativně zaregistrováno 
89 Žádostí o poskytnutí dotace, ukončeno bylo 29 projektů. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 57 projektů. V 
opatření 5.1. nedošlo prozatím k plnění příslušného indikátoru, 
protože dosud nebyla vytvořena žádná organizace producentů, 
ani nebyla zaregistrována Žádost o podporu. U opatření 5.2.b) 
byl proplacen 1 projekt s hodnotou 1 u výstupového indikátoru 
– Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů 
na trh a podporu skladování, výstupový indikátor pro rok 2023 
je tímto splněn na 20 %. Současné zazávazkované projekty 
opatření 5.2.b) naplňují cílovou hodnotu indikátoru pro rok 
2023 na 400 %. ŘO OP Rybářství proplatil k 31. 12. 2018 
celkem 18 projektů na investice do zpracování produktů 
(opatření 5.3.), výstupový indikátor Počet projektů zaměřených 
na zpracování pro rok 2023 je tímto splněn z 55 %. Současné 
zazávazkované projekty opatření 5.3. naplňují cílovou hodnotu 
indikátoru pro rok 2023 již z 91 %.

Výsledkové indikátory

V opatření 5.1. a 5.2.a) nebyl do konce roku 2018 registrován 
žádný projekt, k plnění výsledkových indikátorů tedy 
nedochází. V opatření 5.3. byla cílová hodnota indikátoru 
Produkce zpracovaných ryb dosažena z 20,5 %.

Plnění výkonnostního rámce PU 5

ŘO OP Rybářství splnil věcné i finanční milníky v roce 2018. 
Detailní popis plnění je uveden v kapitole 4.2 a 15. Finanční 
ukazatel pro rok 2018 je na PU 5 naplněn na 121 % a věcný 
ukazatel na 360 %. Finanční milník byl splněn započtením 
stavu certifikovaných výdajů z certifikace k 26. 3. 2019 
v souladu s postupy definovanými v kapitole 2.4 v GL EK 
(EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

Nápravná opatření v PU 5
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů

Detailní popis nápravných opatření, která provedl ŘO OP 
Rybářství v PU 5, obsahuje kapitola 4.2.

Jelikož v rámci opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů 
nebyla v 7. výzvě (duben 2017) podána žádná Žádost o 
poskytnutí podpory, provedl ŘO OP Rybářství v roce 2017 
dotazníkové šetření mezi potenciálními žadateli s cílem prověřit 
zájem o zřizování organizací producentů v akvakultuře ČR. Na 
základě výsledků šetření byl uspořádán v březnu 2018 seminář 
zaměřený na zřizování a fungování organizace producentů ve 
sladkovodní akvakultuře. Na semináři představili své zkušenosti 
zástupci EK a zástupci organizací producentů z Polska, Itálie a 
Švédska. Následně bylo opatření 5.2.a) znovu vyhlášeno 
v rámci 13. výzvy s příjmem Žádostí o podporu do 31. 10. 
2018. Nebyla však podána žádná Žádost o podporu. V současné 
době probíhají jednání s několika potenciálními žadateli, kteří 
vyjádřili zájem o založení organizace producentů. Důvodem je 
aktuální situace na trhu, kdy se producentům nepodařilo prodat 
veškerou produkci vánočního kapra v prosinci 2018.

Mezi další významná opatření patří zvýšení frekvence vyhlášení 
výzev na 2 x ročně pro opatření 5.3 a zahájení realizace 
komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů. 
Ke zlepšení implementace přispěla revize číselníku způsobilých 
výdajů u opatření 5.3., v rámci níž došlo k doplnění nových 
položek způsobilých výdajů a byla provedena revize finančních 
limitů. U opatření 5.2.b) upravil ŘO OP Rybářství Pravidla pro 
žadatele a příjemce ve vztahu k položkám způsobilých výdajů. 
Tyto změny budou platné od 14. výzvy.

V roce 2018 ŘO OP Rybářství předložil  EK revizi operačního 
programu, jejíž součástí byla realokace určité části finančních 
prostředků, které ŘO OP Rybářství nepredikuje v programovém 
období využít na PU 5. Finanční prostředky byly přesunuty na 
PU 2. Jedná se o část alokace opatření 5.2.b) a 5.3.

Přehled všech nápravných opatření, která ŘO OP Rybářství 
přijal, je detailně popsán v kapitole 4.2.

7 - Technická pomoc Plánovaná alokace u Technické pomoci činí 2 276 400 EUR, 
což představuje 6 % na celý program OP Rybářství. Alokace 
zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU a národního SR 
podílu. Podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům je u 
technické pomoci 75 % (1 707 300 EUR).
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů

Příjem žádostí o podporu z Technické pomoci byl zahájen 
koncem roku 2015, jedná se o kontinuální výzvu. V souladu 
s plánem projektů bylo k 31. 12. 2018 zaregistrováno 41 
Žádostí o podporu ve výši 29,4 mil. Kč celkových veřejných 
výdajů (1,1 mil. EUR), k 34 Žádostem bylo vydáno Stanovení 
výše výdajů (právní akt) v celkové výši veřejných zdrojů ve 
výši 25,3 mil. Kč (1 mil. EUR). Vydaná Rozhodnutí (stanovení 
výše výdajů) o poskytnutí dotace dosáhla 44 % alokace 
Technické pomoci. K 31. 12. 2018 bylo proplaceno celkem 15 
projektů ve výši 6,5 mil. Kč (250 000 EUR). Projekty se týkají 
organizace a zabezpečení monitorovacích výborů a výročních 
konferencí, seminářů k veřejným zakázkám, hodnocení 
projektů, personálního zajištění, posouzení a aktualizace 
finančních limitů způsobilých výdajů, přípravy a dodání 
propagačních předmětů a tištěných materiálů, poradenských 
služeb, vzdělávání, hodnocení a analýz potřebných k řízení 
operačního programu.

Finanční plnění opatření Technická pomoc

Ve finančním vyjádření došlo oproti předešlému roku 
k pokroku. K prosinci 2017 bylo vydáno 21 Stanovení výše 
výdajů (právních aktů) v celkové výši veřejných zdrojů 15 mil. 
Kč (578 tisíc. EUR) oproti prosinci 2018, kdy bylo vydáno 34 
Stanovení výše výdajů ve výši 25,3 mil. Kč (1 mil. EUR).

V roce 2017 byla vydána Stanovení výše výdajů na 26 % 
alokace Technické pomoci, zatímco v roce 2018 projekty 
s právním aktem představovaly 44 % alokace.
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3.2. Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Priorita Unie 2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 2
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2018

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

2.1 - Změna objemu 
produkce akvakultury

tonnes 16,00000 7,20000 7,20000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

2.2 - Změna hodnoty 
produkce akvakultury

thousand 
Euros

34,00000 6,70000 6,70000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

tuna 200,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

2.1 - Změna objemu 
produkce akvakultury

tonnes 208,00000 13,50000 12,90000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

2.2 - Změna hodnoty 
produkce akvakultury

thousand 
Euros

458,00000 29,31000 28,02000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

2.3 - Změna čistého zisku thousand 
Euros

297,00000 71,99200 71,99200

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

2.8 - Vytvořená pracovní 
místa

FTE 15,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

2.9 - Udržená pracovní 
místa

FTE 20,00000 79,00000 79,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

tuna 1 400,00000 17 024,84000 11 549,74000

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů 
souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu 
produkce systémů s 
recirkulací

tonnes 1 100,00000 239,08000 235,98000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 
měření

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

97101 - Množství 
vysazeného úhoře

kg 2 000,00000 2 077,40000 649,40000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2017 2016 2015 2014
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.1 - Změna objemu produkce 

akvakultury
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

0,60000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

1,29000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.3 - Změna čistého zisku 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.8 - Vytvořená pracovní místa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.9 - Udržená pracovní místa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

5 486,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s 
akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu produkce 
systémů s recirkulací

3,10000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

97101 - Množství vysazeného 
úhoře

1 428,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl 1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.1

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního rámce Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota 2018 2017
01 - Článek 47 Inovace 03 2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby 18,00 2,00 2,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2016 2015 2014
01 - Článek 47 Inovace 03 2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby 0,00 0,00 0,00

Specifický 
cíl

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a 
středních podniků

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.2

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) 
Produktivní investice do akvakultury

03 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury  415,00 161,00 101,00 60,00

02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů 
uskutečňujících udržitelnou akvakulturu

03 2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v 
oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury

40,00 2,00 2,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2016 2015 2014

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) Produktivní investice do 
akvakultury

03 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury 0,00 0,00 0,00

02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou 
akvakulturu

03 2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů 
v oblasti akvakultury

0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.3
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Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová 
hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání 
zdrojů, snižování spotřeby vody a chemikálií, systémy s recirkulací minimalizující použití 
vody

06 2.2 - Počet projektů zaměřených na 
produktivní investice do akvakultury

 20,00 18,00 8,00 10,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2016 2015 2014

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání zdrojů, snižování spotřeby vody a chemikálií, 
systémy s recirkulací minimalizující použití vody

06 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury

0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.4

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová 
hodnota (2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

01 - Článek 54 Akvakultura poskytující 
environmentální služby

06 2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí 
(environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)

11,00 9,00 2,00 7,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2016 2015 2014

01 - Článek 54 Akvakultura poskytující 
environmentální služby

06 2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, 
environmentální služby ekologické akvakultury)

0,00 0,00 0,00

Priorita Unie 3 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 3
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová 

hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018

1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování 
údajů a jejich správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu 
provedení datových volání

% 100,00000 29,00000 29,00000

2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se 
zvýšila administrativní zátěž

97501 - Počet provedených kontrol v rámci 
softwaru pro sledovatelnost produktů 
akvakultury

kontrola 800,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků 2017 2016 2015 2014
1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich 
správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu provedení 
datových volání

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení 
institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní 
zátěž

97501 - Počet provedených kontrol v rámci 
softwaru pro sledovatelnost produktů akvakultury

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl 1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -3.1

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního 
rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

06 3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy 
a využívání údajů

 2,00 4,00 4,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2016 2015 2014
01 - Článek 77 Shromažďování údajů 06 3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -3.2

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního 
rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

06 3.1 - Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci 
a vynucování

10,00 0,00 0,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2016 2015 2014
01 - Článek 76 Kontrola a vynucování 06 3.1 - Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování 0,00 0,00 0,00

Priorita Unie 5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 5
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2018

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v 
organizacích producentů

thousand Euros 2 309,00000 0,00000 0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v 
organizacích producentů

tonnes 600,00000 0,00000 0,00000



CS 24 CS

Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 
měření

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo 
organizace producentů

thousand Euros 2 239,00000 0,00000 0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo 
organizace producentů

tonnes 724,00000 0,00000 0,00000

2 - Podpora investic do odvětví zpracování a 
uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb tuna 650,00000 133,25000 132,85000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2017 2016 2015 2014
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh 95210 - Produkce zpracovaných ryb 0,40000 0,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl 1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -5.1

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2018 2017

01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

03 5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány 
produkce a uvádění produktů na trh se podporují

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

03 5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu 
skladování

5,00 1,00 1,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2016 2015 2014
01 - Článek 66 Plány produkce a uvádění produktů na trh 03 5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují 0,00 0,00 0,00
03 - Článek 68 Opatření týkající se uvádění na trh 03 5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -5.2

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního rámce Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota 2018 2017
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury 03 5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování  33,00 18,00 15,00 3,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2016 2015 2014
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury 03 5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování 0,00 0,00 0,00
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Tabulka 3: Finanční ukazatele pro ENRF
Priorita Unie Milník 

(2018)
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2018 2017

2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného 
rybolovu založeného na znalostech

3 916 209,00 22 688 120,00 7 292 633,79 5 023 374,87 2 269 258,92

3 - Podpora provádění společné rybářské politiky 100 000,00 2 441 269,00 92 718,09 92 718,09 0,00
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování 740 019,00 4 287 220,00 892 687,34 867 827,23 24 860,11
7 - Technická pomoc 250 926,65 250 926,65 0,00

Priorita Unie 2016 2015 2014
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech 0,00 0,00 0,00
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky 0,00 0,00 0,00
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování 0,00 0,00 0,00
7 - Technická pomoc 0,00 0,00 0,00
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3.3. Finanční údaje

Tabulka 4: Finanční údaje pro ENRF
Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 

cíl
Opatření Veřejné 

příspěvky 
celkem (v 
EUR)

Příspěvek 
ENRF (v 
EUR)

Příspěvek na 
oblast změny 
klimatu 
z příspěvku 
ENRF (v EUR)

ENRF míra 
spolufinancování 
(v %)

Celkové způsobilé 
výdaje operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Celkový veřejný 
příspěvek operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Podíl 
celkového 
přídělu, na 
nějž se 
vztahují 
vybrané 
operace (v %)

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

1 - Poskytování podpory pro 
posilování technologického rozvoje, 
inovací a předávání znalostí

03 01 - Článek 47 Inovace 1 289 960,00 967 470,00 75,00% 449 828,47 401 690,45 31,14%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků 
akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

03 01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) 
a f) až h) Produktivní investice 
do akvakultury

16 769 480,00 12 577 110,00 75,00% 29 844 868,60 14 300 596,68 85,28%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků 
akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

2 238 460,00 1 678 845,00 0,00 75,00% 389 907,57 194 953,75 8,71%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní 
biologické rozmanitosti a posílení 
ekosystémů souvisejících s 
akvakulturou a podpora akvakultury 
účinně využívající zdroje

06 02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a 
j) Produktivní investice 
do akvakultury – účinné 
využívání zdrojů, snižování 
spotřeby vody a chemikálií, 
systémy s recirkulací 
minimalizující použití vody

5 918 640,00 4 438 980,00 75,00% 7 678 426,23 3 839 213,12 64,87%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 
úrovní ochrany životního prostředí, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a veřejného zdraví a 
bezpečnosti

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální 
služby

1 479 660,00 1 109 745,00 75,00% 624 369,39 624 369,39 42,20%

3 -  Podpora provádění 
společné rybářské politiky

1 - Zdokonalení a poskytování 
vědeckých poznatků a 
shromažďování údajů a jejich správa

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

2 441 269,00 1 953 015,00 80,00% 356 028,81 356 028,81 14,58%

3 -  Podpora provádění 
společné rybářské politiky

2 - Poskytnutí podpory pro 
monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a 
efektivní veřejné správy, aniž by se 
zvýšila administrativní zátěž

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

777 778,00 700 000,00 0,00 90,00% 114 047,64 114 047,64 14,66%

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

644 980,00 483 735,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03 03 - Článek 68 Opatření týkající 3 035 200,00 2 276 400,00 75,00% 1 124 079,41 1 114 548,08 36,72%
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Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Veřejné 
příspěvky 
celkem (v 
EUR)

Příspěvek 
ENRF (v 
EUR)

Příspěvek na 
oblast změny 
klimatu 
z příspěvku 
ENRF (v EUR)

ENRF míra 
spolufinancování 
(v %)

Celkové způsobilé 
výdaje operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Celkový veřejný 
příspěvek operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Podíl 
celkového 
přídělu, na 
nějž se 
vztahují 
vybrané 
operace (v %)

zpracování produkty rybolovu a akvakultury se uvádění na trh
5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury

4 287 220,00 3 215 415,00 1 286 166,00 75,00% 2 685 445,53 1 342 722,72 31,32%

7 -  Technická pomoc 1 - Technická pomoc 01 - Článek 78 Technická 
pomoc z podnětu členských 
států

2 276 400,00 1 707 300,00 0,00 75,00% 974 211,96 974 211,96 42,80%

 Celkem 41 159 047,00 31 108 015,00 1 286 166,00 75,58% 44 241 213,61 23 262 382,60 56,52%

Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Příspěvek 
operací 
vybraných 
k podpoře na 
oblast změny 
klimatu (v EUR)

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Celková výše 
způsobilých 
veřejných výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Podíl celkových 
způsobilých 
veřejných výdajů 
vykázaných příjemci 
z celkového přídělu 
(v %)

Příspěvek v oblasti 
změny klimatu z celkové 
výše způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Počet 
vybraných 
operací

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

1 - Poskytování podpory pro posilování 
technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

03 01 - Článek 47 Inovace 84 951,13 42 475,57 3,29 9

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 
životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo 
pracovních podmínek, zejména v 
případě malých a středních podniků

03 01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a 
f) až h) Produktivní investice do 
akvakultury

9 268 568,07 4 616 711,67 27,53 375

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 
životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo 
pracovních podmínek, zejména v 
případě malých a středních podniků

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

0,00 94 770,13 47 385,07 2,12 0,00 9

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní biologické 
rozmanitosti a posílení ekosystémů 
souvisejících s akvakulturou a podpora 
akvakultury účinně využívající zdroje

06 02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) 
Produktivní investice 
do akvakultury – účinné využívání 
zdrojů, snižování spotřeby vody 
a chemikálií, systémy s recirkulací 
minimalizující použití vody

4 908 363,07 2 454 181,54 41,47 26

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 
úrovní ochrany životního prostředí, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální služby

417 933,61 417 933,61 28,25 12

3 -  Podpora provádění společné 
rybářské politiky

1 - Zdokonalení a poskytování 
vědeckých poznatků a shromažďování 
údajů a jejich správa

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

82 604,61 82 604,61 3,38 6

3 -  Podpora provádění společné 
rybářské politiky

2 - Poskytnutí podpory pro 
monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a 

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
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Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Příspěvek 
operací 
vybraných 
k podpoře na 
oblast změny 
klimatu (v EUR)

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Celková výše 
způsobilých 
veřejných výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Podíl celkových 
způsobilých 
veřejných výdajů 
vykázaných příjemci 
z celkového přídělu 
(v %)

Příspěvek v oblasti 
změny klimatu z celkové 
výše způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Počet 
vybraných 
operací

efektivní veřejné správy, aniž by se 
zvýšila administrativní zátěž

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

0,00 0,00 0,00 0

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

13 240,07 13 240,07 0,44 26

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury

402 816,82 1 279 035,12 639 517,50 14,92 191 855,25 31

7 -  Technická pomoc 1 - Technická pomoc 01 - Článek 78 Technická pomoc 
z podnětu členských států

0,00 248 820,16 248 820,16 10,93 0,00 34

 Celkem 402 816,82 16 398 285,97 8 562 869,80 20,80 191 855,25 529
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Tabulka 5: Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70 
nařízení (EU) č. 1303/2013)
Priorita Unie Způsobilé výdaje v rámci 

ENRF vzniklé při operacích 
prováděných mimo 
programovou oblast 
vykázané příjemcem 
řídicímu orgánu (v EUR)

Podíl podpory z 
ENRF na 
prioritu Unie v 
době přijetí 
programu (v %)

1 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech a účinně 
využívajícího zdroje

0,00

2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

0,00 0,00%

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

0,00 0,00%

4 - Zvyšování zaměstnanosti a 
územní soudržnosti

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

0,00 0,00%

6 - Podpora provádění integrované 
námořní politiky

0,00

7 - Technická pomoc 0,00 0,00%
CELKEM OP 0,00
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4. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

4.1. Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek specifických pro ENRF
Tematické předběžné podmínky, které nejsou splněny nebo byly 
splněny jen částečně

Nesplněná 
kritéria

Opatření, která je třeba 
přijmout

Lhůta Subjekty odpovědné za 
splnění

Opatření dokončená ve 
lhůtě

Splněná 
kritéria

Očekávané datum úplného provedení 
zbývajících opatření

Poznámky
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4.2. Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá nápravná opatření (čl. 50 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1303/2013)

Milníky a cíle OP Rybářství byly nastaveny v souladu Víceletým národním strategickým plánem pro 
akvakulturu (VNSPA), Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními 
odhady. Při nastavování milníků byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla n+3, 
termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50 % přídělem na prioritě 
Unie a zpoždění implementace OP. Milníky a cíle OP Rybářství jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány 
v rámci reportingu pro národní koordinační orgán MMR-NOK. V roce 2018 byl učiněn významný pokrok 
a bylo dosaženo všech finančních i věcných milníků pro rok 2018.

Milníky PU 2 

Finanční ukazatel pro rok 2018 je na PU 2 naplněn v hodnotě 7 292 633,79 EUR (certifikovaných 
celkových veřejných výdajů), což představuje 186% plnění.  Na úrovni počtu projektů bylo proplaceno 
179 projektů, což představuje 162% plnění. Finanční a věcný milník byl na PU 2 naplněn.

 

Milníky PU 3

Finanční ukazatel pro rok 2018 je na PU 3 naplněn v hodnotě 92 718,09 EUR (certifikovaných celkových 
veřejných výdajů), což představuje 93% plnění.  Na úrovni počtu projektů byly proplaceny 4 projekty, což 
představuje 400% plnění. Finanční i věcný milník byl na PU 3 naplněn.

 

Milníky PU 5

Finanční ukazatel pro rok 2018 je na PU 5 naplněn v hodnotě 898 687,34 EUR (certifikovaných 
celkových veřejných výdajů), což představuje 121% plnění.  Na úrovni počtu projektů bylo proplaceno 18 
projektů, což představuje 360% plnění. Finanční i věcný milník byl na PU 5 naplněn.

 

Finanční milníky byly splněny u PU 3 a PU 5 započtením stavu certifikovaných výdajů z certifikace k 26. 
3. 2019 v souladu s postupy definovanými v kapitole 2.4 v GL EK (EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 
2018, verze 2.0).

ŘO OP Rybářství predikuje splnění cílů pro rok 2023 na PU 2 a PU 5. Na PU 3 je v současné době 
pomalejší vývoj naplňování finančního cíle s ohledem na stanovenou výši finanční alokaci, která přímo 
neodpovídá potřebám ČR (dle absorpční kapacity jednotlivých výzev) a na nemožnost převedení 
finančních prostředků na jinou PU. ŘO OP Rybářství vyvíjí co nejvyšší úsilí pro splnění cílů u všech 
priorit Unie.
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K 31. 12. 2018 bylo dosaženo následujících hodnot v rámci naplňování cílů 2023:

Ukazatel PU

PU 2  Finanční ukazatel - cílová hodnota 22 688 120 je naplněna na 32 %

PU 2  Indikátor výstupu - cílová hodnota 435 je naplněna na 41 %

PU 3  Finanční ukazatel - cílová hodnota 2 441 269 je naplněna na 3 %

PU 3  Indikátor výstupu - cílová hodnota 2 je naplněna na 200 %

PU 5 Finanční ukazatel - cílová hodnota 4 287 220 je naplněna na 6 %

PU 5 Indikátor výstupu - cílová hodnota 33 je naplněna na 55 %

Přehledný popis hodnocení výkonnostního rámce při dosahování milníků je sumarizován v části C výroční 
zprávy, kapitole 15.

 

Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

Milníky a cíle ŘO OP Rybářství dlouhodobě a pravidelně vyhodnocuje. V rámci vyhlašování jednotlivých 
výzev je porovnávána absorpční kapacita na jednotlivá opatření programu a následně jsou realizovány a 
přijímány nápravné kroky k lepšímu naplňování finančních a výsledkových cílů.

Pozdní přijetí nařízení o ENRF

Nařízení o ENRF bylo přijato přibližně pět měsíců po začátku programového období. Z tohoto důvodu 
došlo také ke zpoždění schválení OP Rybářství, první výzvy byly vyhlášeny na podzim 2015.

Přijatá opatření: I přes přijatá opatření definovaná ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2014 + 2015, 
2016 a 2017 je nutné počítat s tím, že pozdní přijetí nařízení o ENRF bude ovlivňovat výkonnost 
programu po celé programové období.

Nízká absorpční kapacita na počátku vyhlášení výzev 

Při vyhlášení 1. a 2. výzvy podali žadatelé menší počet Žádostí o podporu s nižším objemem finančních 
prostředků oproti očekávanému předpokladu. Následně ŘO OP Rybářství provedl na přelomu roku 
2015/2016 a  2016/2017 hodnocení s cílem zjistit důvody nižší absorpční kapacity. V souladu 
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s doporučeními z evaluací byla přijata nápravná opatření, na základě kterých došlo ke zvýšení absorpční 
kapacity v rámci jarní a podzimní výzvy roku 2017 a 2018.

Přijatá opatření: Na základě doporučení z evaluace dokončené v roce 2017 zahájil ŘO OP Rybářství 
realizaci komunikační kampaně s cílem zejména zvýšit informovanost a povědomí žadatelů o možnostech 
podpory a zvýšit metodickou podporu žadatelům a příjemcům. Byla vypracována komunikační strategie 
definující formu a komunikační nástroje, včetně detailního media plánu. Kampaň se realizuje od roku 
2018 a její aktivity spočívají především v inzerci v odborných časopisech, na webových portálech a 
sociálních sítích. Součástí zakázky byla rovněž aktualizace Průvodce OP Rybářství a vytvoření brožury 
Úspěšných projektů OP Rybářství 2014-2020. Informace o novinkách v OP Rybářství jsou žadatelům 
představovány prostřednictvím newsletterů.

V roce 2017 byly vydány příručky Přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců OP Rybářství, Přehled 
nejčastěji kladených dotazů k veřejným zakázkám OP Rybářství a přehledy nejčastějších dotazů 
k jednotlivým výzvám.

Mezi další opatření patří revize číselníku způsobilých výdajů u opatření 2.2., 2.3., 2.4. a 5.3.

V roce 2018 ŘO OP Rybářství pokračoval v organizaci tematických seminářů pro žadatele, pro studenty 
škol zabývajících se rybářstvím a seminář k organizacím producentů. Semináře pro žadatele se konaly 
v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Semináře pro studenty středních škol se konaly dne na SRŠ 
Vodňany a na SŠRV Třeboň. Seminář k organizacím producentů se uskutečnil dne 27. 3. 2018 a byl 
zorganizován ve spolupráci s EK a se zástupci organizací producentů ze Švédska, Polska a Itálie. ŘO OP 
Rybářství následně zpracoval závěry ze seminářů a zveřejnil je stránkách MZe.

Důležitým krokem pro zlepšení absorpční kapacity v klíčových opatřeních bylo také zvýšení frekvence 
výzev na 2 x ročně u opatření 2.2.a), 2.4. a 5.3. Byla zároveň zrychlena administrace projektů opatření 5.3. 
předložených v rámci 11. výzvy na podzim roku 2017. V PU 3 ŘO OP Rybářství aktivně komunikuje se 
žadateli a poskytuje jim metodickou podporu při realizaci jejich projektů.

S ohledem na cíle stanovené pro rok 2023 připravil ŘO OP Rybářství revizi programového dokumentu. 
Revize se týká oblasti nastavení indikátorů, realokace finančních prostředků a úpravy cílů výkonnostního 
rámce pro rok 2023.

Zpracování dat v souladu s novou dokumentací k rozhraní a propojení informačních systémů

Z důvodu nutnosti nastavit interface mezi systémy bylo zpožděno předkládání souhrnných žádostí a 
následných průběžných žádostí o platbu do EK.

Přijatá opatření: V roce 2017 proběhlo intenzivní nastavování interface informačního systému mezi SZIF 
a monitorovacím systémem v ČR (MS2014+), a to za účelem spuštění první certifikace již proplacených 
projektů spolufinancovaných z ENRF. Koncem roku 2017 se úspěšně podařilo certifikovat prvních 52 
projektů. V roce 2018 byl proces propojení úspěšně dokončen a souhrnné žádosti a certifikace jsou 
předkládány průběžně.
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5. INFORMACE O ZÁVAŽNÝCH PORUŠENÍCH PRAVIDEL A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH (ČL. 114 ODST. 
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)

Informace a přijatá opatření týkající se případů závažných porušení pravidel podle čl. 10 odst. 1 
a nedodržení podmínek trvalosti a nápravných opatření podle čl. 10 odst. 2.

K 31. 12. 2018 nejsou identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti žádostí a k nedodržení 
podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF. 

Pokud jde o provádění čl. 119 odst. 1 písm. d) nařízení o ENRF, souhrn opatření určených k zajištění 
souladu s pravidly společné rybářské politiky, včetně nápravných opatření, je obsažen v Pravidlech pro 
žadatele, která jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Implementace čl. 10 
nařízení o ENRF je rovněž definována v Pravidlech - žadatel, který podává Žádost o podporu, musí 
poskytnout čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že se:

1. nedopustil závažných porušení pravidel společné rybářské politiky určených takto v jiných 
právních aktech přijatých Evropským parlamentem a Radou,

2. nedopustil kteréhokoliv z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/99/ES,

3. v rámci Evropského rybářského fondu ani Evropského námořního a rybářského fondu nedopustil 
podvodu dle definice uvedené v čl. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství.

Žádosti o podporu podané žadatelem, který se dopustil podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího 
finanční zájmy EU v souvislosti s Evropským rybářským fondem nebo s Evropským námořním a 
rybářským fondem, nejsou přípustné v období od data prvního oficiálního rozhodnutí o podvodu 
do 31. 12. 2023.

Podpora ENRF nebude také poskytnuta žadateli, který předložil nepravdivé prohlášení či důkazy. 
Tento žadatel navíc nebude moci požádat o podporu v rámci stejného opatření během současného 
a následujícího roku. Dosud nebyly zjištěny žádné takové případy.

ŘO OP Rybářství nastavil systém pro předcházení a odhalování podvodů. Byla vyhotovena 
Směrnice prevence podvodů, která zahrnuje následující oblasti:

o Definice podvodu

o Prevence a odhalování podvodu

o Rizika podvodů na straně projektu

 Karty podvodů
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 Varovné signály

o Rizika podvodů na straně SZIF

 Proškolování pracovníků

 Vymezení citlivých míst

o Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství

 Proškolování zaměstnanců

 Vytváření etické kultury

 Vymezení citlivých míst

o Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců

 Vytváření etické kultury

 Čestné prohlášení u Žádosti o podporu

Zpráva o podvodech je vyhotovována 2 x ročně a obsahuje následující témata:

o Identifikace rizik podvodů

o Vyhodnocení rizik podvodů

o Řízení rizik podvodů

o Dopady rizik podvodů

Cílem zprávy je analyzovat řízení podvodu a případně optimalizovat nastavení řízení 
podvodu. Zpráva vyhodnocuje data vždy do 30. 4. roku n za předcházejících 6 měsíců 
(říjen až březen) a do 30. 11. roku n za předcházejících 6 měsíců (duben – září). O 
výsledcích zprávy je informován SZIF na pravidelných setkáních. Zpráva se předává 
gestorovi rizik, který ji následně zapracovává do analýzy rizik. Aktualizovaná analýza rizik 
slouží k analýze řízení podvodu a případně k optimalizaci nastavení řízení podvodu.
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Za rok 2018 nebylo v rámci ŘO OP Rybářství identifikováno podvodné jednání.

Dalším zásadním krokem v boji proti podvodům bylo provedení Sebehodnocení ŘO. 
Sebehodnocení proběhlo 12/2017 a dále je prováděno 1x ročně. ŘO sestavil tým, který se 
skládá z řídicích pracovníků ŘO a ZS. Výsledkem Sebehodnocení je obsáhlý materiál 
zacílený na důsledné hodnocení všech témat a rizik, jehož součástí je Akční plán. Akční 
plán obsahuje oblasti, kde jsou nutná např. nápravná opatření či zlepšení. Metodik OP 
pravidelně vyhodnocuje plnění Akčního plánu.

Nesrovnalosti jsou v rámci OP Rybářství řešeny dle Metodického pokynu Postupy pro 
hlášení a monitorování nesrovnalostí OP Rybářství 2014 – 2020. Metodický pokyn 
zahrnuje celý proces od šetření nesrovnalosti, přes vnitřní a vnější úroveň hlášení 
nesrovnalosti až po vymáhání a odnětí dotace. Metodický pokyn je v souladu s legislativou 
EU a ČR a dále v souladu s Jednotným metodickým prostředím MMR-NOK.

Nesrovnalosti jsou analyzovány i na kontrolním listu varovné signály. ŘO OP Rybářství vyhodnocuje 
varovné signály u jednotlivých subjektů, a to vždy jednou za půl roku. Vyhodnocení probíhá vždy do 30. 
4. roku n za předcházejících 6 měsíců (říjen – březen) a do 30. 11. roku n+1 za předcházejících 6 měsíců 
(duben – září). Vyhodnocuje se, kolik projektů u jednoho žadatele spadlo do rizik podvodu dle karet 
podvodu. Bude se přihlížet i k počtu nesrovnalostí za posledních 6 měsíců u jednoho žadatele.
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6. INFORMACE O OPATŘENÍCH V ZÁJMU DODRŽENÍ ČL. 41 ODST. 8 (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) 
Č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření týkající se pokroku při plnění ustanovení čl. 41 odst. 8 o prioritním 
cíli zajistit až 60 % veřejné podpory odvětví drobného pobřežního rybolovu, včetně údajů o skutečném 
podílu drobného pobřežního rybolovu v operacích financovaných v rámci opatření čl. 41 odst. 2

Kapitola není relevantní pro Českou republiku.
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7. INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH S CÍLEM ZAJISTIT ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍJEMCŮ (ČL. 114 ODST. 
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření v souladu s přílohou V nařízení o ENRF, se zvláštním zřetelem k 
vnitrostátním právním předpisům včetně jakékoli použitelné prahové hodnoty týkající se zveřejňování 
údajů fyzických osob

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v 
Žádosti o podporu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů, zejména na internetových stránkách strukturálních 
fondů, MZe a SZIF, a to v rozsahu daném přílohou V nařízení o ENRF a doplňujícími požadavky (po 
schválení Žádosti o podporu).

V rámci zveřejňování údajů o fyzických osobách – podnikatelé, se ŘO OP Rybářství řídí aktuálními 
zákonnými předpisy a doporučeními Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). O fyzických 
osobách nejsou zveřejňovány žádné citlivé osobní údaje, které by napomáhaly dohledat konkrétní 
žadatele.

Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:

PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-2/

PU 3: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-3/

PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-5/
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8. ČINNOSTI VE VZTAHU K PLÁNU HODNOCENÍ A SHRNUTÍ HODNOCENÍ (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ 
(EU) Č. 508/2014, ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Mělo by být předloženo shrnutí činností uskutečněných v rámci provádění plánu hodnocení, včetně 
opatření přijatých v návaznosti na závěry hodnocení.

Měl by být předložen souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která jsou k dispozici 
z předchozího rozpočtového roku, s uvedením názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.

Kromě toho by zde měl být poskytnut přístup k hodnocení, která byla zveřejněna podle čl. 54 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013.

Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství 2014-2020 (dále jen „EP“) je součástí programového 
dokumentu. V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládá ŘO OP Rybářství každý 
rok aktualizovanou verzi EP ke schválení členům Monitorovacího výboru. Poslední aktualizace EP byla 
schválena na Monitorovacím výboru dne 22. 11. 2018. Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství rovněž 
jednou ročně vyhotovuje Zprávu o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení 
vyplývajících z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO OP 
Rybářství. V roce 2018 byla Zpráva o plnění EP představena členům MV na jarním zasedání dne 17. 5. 
2018.

V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, jejímiž členy jsou zástupci 
SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovní skupina se schází 2 x ročně. V roce 2018 se první setkání Pracovní 
skupiny uskutečnilo dne 12. 10. 2018, na jednání byl diskutován zejména návrh aktualizace Evaluačního 
plánu, dále stav plnění úkolů vyplývajících z Procesního a výsledkového hodnocení programu a projednán 
byl rovněž aktuální stav průběžného hodnocení OP Rybářství k 31. 12. 2018. Na druhém setkání Pracovní 
skupiny dne 12. 12. 2018 se členové PS zabývali dílčími úkoly, které vyplývaly z právě probíhající 
evaluace programu.

 

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018)

V červnu 2018 zahájil ŘO OP Rybářství realizaci průběžného hodnocení OP Rybářství prostřednictvím 
externího evaluátora. Cílem hodnocení je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni 
opatření/specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané 
výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018. Za tímto účelem byla nejprve dopracována 
podrobná metodika hodnocení v Pre-evaluační studii.

Cílem hodnocení bylo rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém 
efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Procesní hodnocení bylo 
provedeno v návaznosti na výsledky hodnocení realizovaného na přelomu roku 2016/2017 (projekt 
s názvem Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020).

Hodnocení bylo ukončeno 11. 3. 2019, následně bude vypracován přehled doporučení z evaluace, který 
bude zároveň definovat seznam úkolů, harmonogram jejich plnění a zodpovědné gestory.

Přehled hlavních zjištění a doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství:
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 Snížit administrativní náročnost a zjednodušit formuláře, přesně/srozumitelně definovat obsah 
jednotlivých položek, dbát na srozumitelnost pokynů ŘO OP Rybářství a SZIF pro 
žadatele/příjemce podpory.

 Soustředit všechny informace pro žadatele/příjemce podpory v OP Rybářství na jednom místě a 
přehledně je uspořádat.

 Pokračovat v realizaci Komunikační strategie OP Rybářství s důrazem na výsledky procesního 
hodnocení – tj. cílit zejména na ty informační zdroje, které jsou žadateli nejvíce používány.

 Klást důraz na propojení aktivit opatření 2.1. Inovace a opatření 5.2.b) Propagační kampaně, tzn. 
podporovat předávání znalostí v akvakultuře skrze akce pořádané pro rybářskou veřejnost (např. 
odborné konference).

 Umožnit soutěžit dodávky monté/rozkrmenného úhoře před podáním žádosti v opatření 2.5.

 Snížit administrativní činnosti spojené s dokládáním map při opakovaném podání žádosti v 
opatření 2.5. 

Revize administrativní náročnosti řízení projektů v rámci opatření 2.5.

 Vytvoření efektivního a trvalého elektronického systému sběru dat z akvakultury.

 Aktivizovat potenciální roli MZe v roli příjemce u opatření 3.2. v koordinaci se subjekty 
vykonávajícími kontrolu a dále upřesnit možnosti čerpání na přístrojové vybavení.

 Opatření 5.2., záměr b) – Úprava komunikační strategie ve vazbě na tradiční domácí sladkovodní 
ryby. Zaměřit existující propagační kampaň na období Vánoc.

 Opatření 5.2., záměr b) - Přijmout účinná opatření k zlepšení projektového řízení v organizacích 
zajišťujících přípravu a realizaci propagačních kampaní a akcí.

 Opatření 5.3 - Posílit podporu projektů zaměřených na modernizaci akvakulturních podniků se 
zpracováním i samostatných zpracovatelských podniků prostřednictvím inovačních aktivit a 
pořizováním moderních a výkonných strojů a technologií.

Uveřejnění zpráv z hodnocení dle čl. 54 (odst. 4) nařízení č. 1303/2013 

Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava___evaluace_1._a_2.__vyzvy_OP_Rybarstvi_20
14___2020.pdf
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Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
monitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
monitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018):

- bude zveřejněno ve lhůtě stanovené v Metodickém pokynu MMR-NOK pro evaluace. 
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9. SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (ČL. 50 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Shrnutí obsahu výročních zpráv o provádění určené občanům by mělo být zpřístupněno veřejnosti a 
nahráno jako samostatný soubor ve formě přílohy výroční zprávy o provádění.
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10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČL. 46 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
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11. POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

11.1. Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu

Ke každé prioritě Unie by mělo být provedeno posouzení týkající se poskytnutých informací a údajů 
uvedených v části A a pokroku při dosahování cílů programu (obsahující závěry a doporučení 
z hodnocení)
Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

K 31. 12. 2018 bylo dosaženo značného pokroku v implementaci 
programu při plnění specifických cílů, který je detailně viditelný 
v kapitole 3.2, v části A., v tabulce č.1 (strana 15). Bylo proplaceno 
celkem 192 projektů v rámci PU 2. Posouzení pokroku je 
provedeno na základě informací o proplacených projektech, je také 
brán na zřetel na projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace. Specifický cíl 2.A. Poskytování podpory pro posilování 
technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí je naplňován 
opatřením 2.1. Inovace. Na základě provedené evaluace bylo 
zjištěno, že doposud realizované projekty přispívají k naplňování 
specifického cíle a intervence lze považovat za účelné. Jedná se o 
projekty zaměřené na procesní inovace. Jedna procesní inovace 
směřovala do aktivit tradičního rybníkářství a jednalo se o ověření 
možnosti zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků. 
Pomocí druhého projektu bylo ověřováno využití ozónu 
v intenzivním chovu ryb. Vzhledem k nízké absorpční kapacitě 
v prvních výzvách byl v rámci první revize programu (2016) 
rozšířen okruh způsobilých příjemců o veřejnoprávní subjekty 
(např. univerzity). Na základě této úpravy došlo ke zvýšení počtu 
žádostí o podporu, žadatelem je však výhradně univerzita, která 
není podnikem akvakultury a nemůže tudíž naplňovat indikátory 
vázané na produkci. Z tohoto důvodu byly v druhé revizi 
programového dokumentu navrženy adekvátní úpravy cílových 
hodnot výsledkových indikátorů. Dle výsledků posledního šetření 
evaluace byl zjištěn dostatečný zájem podniků akvakultury i nadále 
spolupracovat s vědeckými institucemi při realizaci inovačních 
projektů. S ohledem na počet a charakter zazávazkovaných projektů 
lze konstatovat, že pokrok v dosahování cílů odpovídá současnému 
očekávání ŘO OP Rybářství.

Specifický cíl 2.B. Zlepšování konkurenceschopnosti a 
životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti 
nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních 
podniků je naplňován dvěma opatřeními - 2.2. Produktivní 
investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů.  
Opatření 2.2. je dále rozděleno na záměr a) Investice do 
akvakultury a záměr b) Diverzifikace akvakultury.

K plnění specifického cíle 2.B. dochází především na základě 
realizace produktivních investic do akvakultury v opatření 2.2.a). 
Jedná se zejména o projekty zaměřené na modernizaci rybářských 
podniků, nákupů zařízení, rekonstrukce sádek, odbahnění rybníků, 
obnovy vozového parku a manipulační techniky. Dlouhodobě nižší 
zájem žadatelů je však evidován u činností spojených 
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Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
s diverzifikací akvakultury (opatření 2.2.b)) a se vznikem nových 
chovatelů (opatření 2.3.). Na základě doporučení z Procesního a 
výsledkového hodnocení (2016/2017) realizoval ŘO OP Rybářství 
řadu konkrétních nápravných opatření s cílem zvýšit absorpční 
kapacitu těchto dvou opatření. Od začátku roku 2018 probíhá 
komunikační kampaň s cílem informovat potenciální žadatele o 
možnostech podpory a s ukázkami realizovaných projektů. Zároveň 
byly ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem vytvořeny 
příručky za účelem zvýšení metodické podpory žadatelům. I přes 
přijatá opatření však nedošlo k výraznému zvýšení zájmu ze strany 
podniků akvakultury. V rámci evaluačního šetření ukončeného 
v březnu 2019 bylo zjištěno, že opatření 2.2.b) zaměřené na 
diverzifikaci není využíváno z důvodu nízké rentability 
podporovaných činností. Důvody nízkého zájmu u opatření 2.3. 
Podpora nových chovatelů jsou velmi diferencované a neexistuje 
jeden převažující. Mezi faktory přispívající k nedosažení cílů 
nepochybně patří forma financování projektů (nutnost 
předfinancovat 100 % nákladů), míra spolufinancování, omezené 
cash-flow nových podnikatelů, rizikovost jejich záměrů pro banky a 
požadavek na vzdělání a odbornou způsobilost.

Nicméně nízký pokrok v opatřeních 2.2.b) a 2.3. nemá vliv na 
plnění výsledkových indikátorů stanovených pro specifický cíl 2.B. 
V průběhu provedeného evaluačního šetření bylo zároveň zjištěno, 
že projektové aktivity opatření 2.2 jsou účelné a přispívají 
k dosahování cílů OP Rybářství 2014–2020. S ohledem na zájem 
žadatelů o produktivní investice v opatření 2.2.a) bylo v rámci 
druhé revize programu navrženo zvýšit alokaci a adekvátně upravit 
(navýšit) cílové hodnoty výsledkových indikátorů pro rok 2023.

Specifický cíl 2.C. Ochrana a obnova vodní biologické 
rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a 
podpora akvakultury účinně využívající zdroje je naplňován 
opatřením 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním. Na základě empirického šetření provedeného 
v rámci evaluace bylo zjištěno, že realizované projekty účelně 
naplňují specifický cíl. 2.C., mají pozitivní vliv na životní prostředí 
a přispívají ke snížení produkce vypouštěné znečištěné vody.

Dle dosavadního průběhu implementace lze konstatovat vysoký 
zájem žadatelů o recirkulační zařízení. Z tohoto důvodu byla 
v rámci 2. revize programu navýšena alokace na toto opatření a 
adekvátně byla navýšena i cílová hodnota výsledkového indikátoru. 
Ke konci roku 2018 byl však zaznamenán vyšší počet projektů 
ukončených ze strany žadatelů, a to z důvodu nadměrných 
auditních šetření. Tento negativní jev může mít vliv na budoucí 
naplňování příslušného indikátoru.

Specifický cíl 2.D. Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany 
životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a 
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Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
veřejného zdraví a bezpečnosti je naplňován jedním opatřením – 
2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby, jehož 
cílem je vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků. 
Míra příspěvku ENRF k akvakultuře s vysokou úrovní ochrany 
životního prostředí se týkala naplňování Plánů managementu úhoře 
a byla na velmi vysoké úrovni. Cílová hodnota výsledkového 
indikátoru Množství vysazeného úhoře již byla překročena.

Z rozhovorů s příjemci vyplývá, že vysazování úhoře má pozitivní 
efekt a dochází tak díky němu k zvyšování biodiverzity. V průběhu 
let také dochází k zvyšování prostupnosti řek v ČR, daří se 
prosazovat opatření zlepšující migraci ryb (např. rybí přechody) a 
další opatření jako jsou odpuzovače ryb. Lokálně se ale podmínky 
významně liší, velkým rizikem jsou pro úhoře malé vodní 
elektrárny. Velký odběr vody do náhonů vede k situaci, kdy ve 
zbylé vodě se koncentruje znečištění. Mezi další rizika patří sucho a 
s ním spojený nízký průtok řek. Studie zaměřená na vyhodnocení 
Plánů managementu úhoře říčního (Musil, 2018) navrhuje 
monitorovat nejen úmrtnost úhořů na turbínách MVE, ale taktéž 
další faktory mortality, jako jsou invaze a výskyt různých druhů 
makro-parazitů. Tyto aktivity budou detailněji analyzovány v rámci 
plánované revize VNSPA a s ní souvisejícím nastavením nového 
OP Rybářství 2021-2027.

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

Specifický cíl 3.A. je naplňován jedním opatřením – 
3.1. Shromažďování údajů, jehož cílem je zdokonalení a 
poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování 
údajů a jejich správy. Plnění specifických cílů programu ve vztahu 
na pokrok v implementaci zachycený ve výsledkových indikátorech 
je uveden v kapitole 3.2. v části A.

Opatření je naplňováno dvěma typy aktivit. Prvním typem je 
zpracování odborných studií z odvětví akvakultury, které přinášejí 
nové informace z různých oblastí. Jedná se o projekty realizované 
na základě schváleného Pracovního plánu, který specifikuje témata 
jednotlivých studií. První byla již realizovaná studie úniku úhoře 
říčního, dále jsou plánovány studie zaměřené např. na anadromní a 
katadromní druhy ryb nebo na průzkum kvality rybího masa. Tyto 
aktivity jsou v souladu s revidovaným Pracovním plánem pro 
shromažďování údajů. V této oblasti lze konstatovat, že jednotlivé 
projekty jsou schopny přispět k cíli opatření.

Druhým typem aktivit je vytvoření systému sběru 
socioekonomických dat o producentech akvakultury v zemích EU. 
Většina projektů podpořených v rámci opatření 3.1 se dosud 
zaměřovala na tento cíl, přičemž se jednalo zejména o projekt s 
názvem Analýza sběru dat v akvakultuře v ČR, který zpracoval 
přehled aktuálně sbíraných a nově požadovaných dat v oblasti 
akvakultury v ČR, včetně návrhu způsobů zajištění jejich sběru. 
Další projekty se zaměřovaly na vytvoření personálního a 
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Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
technického zajištění sběru požadovaných dat. V rámci posledního 
projektu bylo zorganizováno Technické jednání ke sběru dat 
v Praze 29. listopadu 2018. Jednalo se o mezinárodní setkání 
odborníků zodpovědných za sběr dat v akvakultuře. Setkání lze 
považovat za velmi přínosné z pohledu vzájemné inspirace, 
koordinace a spolupráce při řešení problematiky sběru dat v oblasti 
sladkovodní akvakultury. Aktuálně je v řešení navazující projekt, 
jehož cílem bude nastavení konkrétního nástroje pro sběr dat, který 
zajistí splnění specifického cíle 3.A.

Vzhledem k výši přidělené finanční alokace, která neodpovídá 
skutečným potřebám ČR, zůstane pravděpodobně alokace 
nedočerpána. Celkově lze však zhodnotit, že realizované i 
plánované aktivity přispívají k naplňování specifického cíle 3.A. a 
dosažený pokrok odpovídá rozsahu a složitosti činností, které jsou 
v rámci opatření realizovány.

Na specifický cíl 3. B. se váže na opatření 3.2. Sledovatelnost 
produktů, které má za cíl poskytnutí podpory pro monitorování, 
kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní 
veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. Míra 
naplňování specifického cíle je na velmi nízké úrovni, neboť ke 
konci roku 2018 je evidována pouze jedna Žádost o podporu 
s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí podpory.

Původní nastavení výsledkového indikátoru vycházelo 
z předpokladu, že v rámci tohoto opatření bude realizována 
příprava nového softwaru pro zlepšení sledovatelnosti 
akvakulturních produktů. V průběhu přípravy projektu však bylo 
zjištěno, že vytváření nového softwarového nástroje by bylo 
vzhledem k počtu prováděných kontrol a finanční náročnosti 
značně neefektivní. Aktualizace současného softwarového nástroje 
zase naráží na licenční podmínky. S ohledem na tyto skutečnosti 
bylo v rámci 2. revize programu navrženo po dohodě s orgány EK 
ujednání o změně indikátoru za nový indikátor s názvem Procentní 
podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti 
akvakultury.

Potenciální příjemci plánují realizovat zejména projekty zaměřené 
na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, 
kontrolu a sledování rybolovných činností a dále se předpokládá 
realizace školení a výměnných programů (včetně výměny mezi 
členskými státy) pro stejný okruh osob.

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

Specifický cíl 5.A. Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury je naplňován prostřednictvím opatření 5.1.  Plány 
produkce a 5.2. Uvádění produktů na trh. Plnění specifických 
cílů programu ve vztahu na pokrok v implementaci zachycený ve 
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Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu
výsledkových indikátorech je uveden v kapitole 3.2. v části A

Naplňování cílů opatření 5.1. Plány produkce závisí na spuštění a 
úspěchu realizace opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr 
a), které umožňuje vznik organizací producentů. V rámci doposud 
vyhlášených výzev nebyla podána žádná žádost o podporu, neboť 
producenti neměli zájem se sdružovat. Nicméně na základě šetření 
evaluace bylo zjištěno, že z důvodu nečekaně nízkých prodejů 
kapra v období Vánoc 2018 vzrostla ochota producentů založit 
organizaci producentů. V současné době probíhá ze strany 
potenciálního žadatele zjišťování podmínek pro uznání organizace 
producentů a v případě jeho skutečného zájmu bude znovu 
vyhlášena výzva do opatření 5.2.a). Pokud bude založena alespoň 
jedna organizace producentů, která bude provádět produkční a 
marketingový plán, dojde k naplnění specifického cíle 5.A. v této 
oblasti a zároveň také indikátorů.

V opatření 5.2. Uvádění produktů na trh je dále implementován 
záměr b) Propagační kampaně, u něhož je míra naplňování cílů 
sledována na základě charakteru realizovaných projektů. Do konce 
roku 2018 byl proplacen 1 projekt. K 26 projektům bylo vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z toho 6 projektům byla ukončena 
administrace z důvodu administrativních chyb žadatele. V současné 
době nedochází k očekávanému pokroku při naplňování cílů, ŘO 
OP Rybářství proto v rámci 2. revize programu navrhl snížení 
finanční alokace na opatření. S ohledem na vysoký počet 
ukončených projektů ze strany žadatele Zařízení služeb 
Ministerstva zemědělství bude pro odpovědné pracovníky zajištěno 
odborné školení v řízení projektů.

V průběhu provedené evaluace bylo nicméně potvrzeno, že 
doposud realizované intervence jsou účelné a vedou k naplňování 
specifického cíle. Podpořené projekty přispěly prokazatelnou 
měrou k zvýšení široké informovanosti spotřebitelů o významu 
konzumace rybího masa domácí provenience, zejména z hlediska 
požadavků zdravé výživy a zdravého životního stylu, ale i k i 
posílení vazeb mezi zákazníky, producenty a zpracovateli. K tomu 
přispěla zejména realizace propagačních kampaní organizovaných v 
rámci výstav, veletrhů, gastro-festivalů a prodejních akcí 
specializovaných na zemědělské produkty.  Dalším významným 
přínosem podpory poskytované v rámci tohoto opatření je zvýšení 
kapacity vědeckých a odborných pracovníků účastí na konferencích 
a seminářích a prostřednictvím pořádání konferencí a seminářů a 
vydáváním odborných publikací.

Specifický cíl 5. B. Podpora investic do odvětví zpracování a 
uvádění na trh je naplňován opatřením 5.3. Investice do 
zpracování produktů. Realizované projekty se nejvíce zaměřují na 
pořízení speciálních strojů a zařízení pro zpracování ryb a dále 
projekty podporující vybavení nových zpracoven nebo modernizace 
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stávajících. Zazávazkovány byly také projekty na vybudování tří 
nových zpracoven ryb, z nichž jeden byl již proplacen. 
Z provedeného šetření v rámci evaluace vyplynulo, že významným 
přínosem intervence je diverzifikace činnosti podniku a zavedení 
nových inovovaných výrobků splňujících podmínky správné 
výživy. Tato diverzifikace může významnou měrou přispět ke 
zkrácení potravního řetězce od výrobce ke spotřebiteli a současně 
přispět i ke zlepšení ekonomiky podniků a řešení sezónnosti výroby 
a tím podpory stability zaměstnanosti. Dalším významným 
příspěvkem intervence ENRF v rámci tohoto opatření je snížení 
spotřeby energie, zlepšení zpracování odpadů u podniků, které 
realizovaly projekty zaměřené na modernizaci a inovaci 
zpracovatelských kapacit.

Vzhledem k malému zájmu žadatelů o podporu pro opatření 5.3 
v 1. výzvě (pouze 3 podané žádosti) přijal ŘO OP Rybářství řadu 
opatření k povzbuzení zájmu akvakulturních podniků a rozšířil 
seznam způsobilých žadatelů o samostatné zpracovny ryb, které 
nejsou součástí podniku akvakultury. Dále v rámci 11. výzvy 
(vyhlášena na konci roku 2017) upravil pravidla a zvýšil limit na 20 
mil Kč (770 208 EUR) na žadatele, upravil požadavky na povinné 
přílohy a seznam způsobilých výdajů. V roce 2018 byly 
organizovány konkrétní komunikační aktivity s cílem zvýšit zájem 
žadatelů o realizaci projektů spolufinancovaných z ENRF.

Přes opatření přijatá pro zvýšení absorpční kapacity zvýšením 
počtu žadatelů i vyšší komplexnosti projektů (indikátor Počet 
projektů je již téměř naplněn), ale z důvodu, že se v převážné 
většině jedná o projekty malé, se stále nedaří v dostatečné míře 
čerpat alokované finanční prostředky a pokrok v opatření lze 
hodnotit jako nižší než očekávaný. Z tohoto důvodu ŘO OP 
Rybářství navrhl v rámci druhé revize programu snížit alokaci na 
opatření.

7 - Technická pomoc Cílem opatření Technická pomoc je zajistit účinnou a efektivní 
implementaci OP Rybářství 2014-2020 prostřednictvím podpory 
zaměřené na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP 
Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci 
propagačních opatření, řešení stížností a kontroly.

V rámci tohoto opatření jsou realizovány projekty Ministerstva 
zemědělství jako ŘO OP Rybářství, které jsou zaměřeny do tří 
oblastí – evaluace, studie a analýzy OP Rybářství, podpora finanční 
motivace zaměstnanců řídicího orgánu a dále vzdělávací a 
propagační akce. Většinou se jedná o opakující se projekty (např. 
Monitorovací výbory a Výroční konference OP Rybářství, finanční 
motivace zaměstnanců, hodnocení projektů nebo evaluace OP 
Rybářství, propagační a komunikační aktivity). Tyto projekty 
budou předkládány i v dalších letech implementace programu.
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Pro zlepšení informovanosti o OP Rybářství byla v souladu 
s doporučením z Procesní evaluace (dokončené v roce 2017) 
vytvořena komunikační strategie, která se v současnosti realizuje. 
Komunikační a propagační aktivity jsou prováděny podle 
nastaveného komunikačního plánu. Jedná se o inzeráty a PR články 
v relevantních časopisech, bannery a články na odborných 
webových stránkách a inzeráty na online PPC (pay-per-click) 
bidovacích platformách (Google Adwords, Facebook.com, včetně 
re-marketingu). Dále byl aktualizován Průvodce OP Rybářství a 
rovněž byla vytvořena publikace s přehledem úspěšných projektů. 
Účinnost a dopad komunikační kampaně bude možné zhodnotit 
v delším časovém období.

Na základě provedeného procesního hodnocení  z ledna  2019 bylo 
prostřednictvím dotazníkového šetření zjištěno, že žadatelé a 
příjemci jsou celkově spokojeni s informacemi potřebnými pro 
podání žádosti, realizaci a administraci projektů. Z šetření však 
vyplývá celkově horší hodnocení srozumitelnosti poskytovaných 
informací. Semináře pořádané pro odbornou veřejnost byly jejich 
účastníky hodnoceny pozitivně.

V OP Rybářství byla dále realizována opatření zaměřená na snížení 
chyb/nedostatků při vyplňování žádostí o podporu. Na webu SZIF i 
MZe je dostupný dokument „Přehled nejčastějších chyb žadatelů a 
příjemců OP Rybářství“, který zpracoval ŘO OP Rybářství ve 
spolupráci se SZIF, dále Přehled nejčastěji kladených dotazů 
k veřejným zakázkám OP Rybářství zpracovaný SZIF a také 
přehledy nejčastějších dotazů k jednotlivým výzvám, které mohou 
napomoci žadateli správně vyplnit žádost. Žadatelé a příjemci se 
také  mohou se svými dotazy obracet jak na pracovníky SZIF, tak 
ŘO OP Rybářství. Téměř 83 % respondentů dotazníkového šetření 
žadatelů/příjemců rovněž uvedlo, že pro přípravu žádosti a 
administraci projektu potřebovalo podporu ze strany SZIF nebo ŘO 
OP Rybářství. Celkově lze však konstatovat spokojenost 
žadatelů/příjemců s podporou, která jim byla poskytnuta. 
Spokojenost s podporou regionálních pracovišť SZIF vyjádřilo 
94,3 %, s centrální pracovištěm SZIF 93,1 % a s ŘO OP Rybářství 
91,7 %.

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, 
že administrativní procesy jsou efektivní v rámci celého 
projektového cyklu (od podání projektu k jeho finalizaci). Nicméně 
je potřeba dbát na srozumitelnost informací pro žadatele /příjemce a 
v rámci daných možností se snažit o zjednodušení administrativy 
spojené s implementací projektů.

Pro opatření Technická pomoc nejsou nastaveny výsledkové 
indikátory. Vzhledem k charakteru opatření Technická pomoc je 
míra úspěšnosti plnění tohoto opatření ovlivněna mírou úspěšnosti 
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celého Operačního programu Rybářství. Lze tedy konstatovat, že 
v současnosti realizované projekty přispívají k naplnění cíle tohoto 
opatření a mají potenciál vyčerpat alokované prostředky.
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Priorita Unie Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně 
zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých 
nebo plánovaných nápravných opatření

2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

Výkonnostní rámec stanovený pro Prioritu Unie 2 zahrnuje věcný 
milník a cíl ve formě indikátoru Počet projektů zaměřených na 
produktivní investice do akvakultury, který je naplňován opatřeními:

 2.2.a) Investice do akvakultury

 2.2.b) Diverzifikace akvakultury

 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním

K 31. 12. 2018 bylo v rámci PU 2 proplaceno 192 projektů, 
certifikováno v roce 2018 183 projektů. V prvním čtvrtletí 
2019 bylo certifikováno 31 projektů.

Hodnota věcného milníku je ke konci roku 2018 splněna ze 
162 %. Cílová hodnota věcného indikátoru pro rok 2023 je 
na úrovni 41 %, při započtení všech zazávazkovaných 
projektů k 31. 12. 2018 lze konstatovat dosažení 92 %.

Finanční milník pro PU 2 je ke konci roku 2018 dosažen 
ze 186 %. Cílová hodnota finančního indikátoru pro rok 
2023 je na úrovni 32 %, Z dosavadního vývoje implementace 
lze rovněž předpokládat naplnění cílové hodnoty v roce 
2023.

S ohledem na nízkou absorpční kapacitu programu v prvních 
výzvách přijal ŘO OP Rybářství konkrétní nápravná opatření 
za účelem zvýšení zájmu žadatelů o produktivní investice do 
akvakultury. Jednalo se zejména o zvýšení frekvence 
vyhlašovaných výzev u klíčových opatření, tedy 2.2.a) a 2.4., 
na 2 x ročně, zvýšení metodické podpory žadatelům a 
spuštění podpůrné komunikační kampaně za účelem 
propagace aktivit, které lze prostřednictvím OP Rybářství 
spolufinancovat.

Na základě zvýšeného zájmu žadatelů o opatření 2.2.a) a 2.4. došlo 
k překročení hodnot milníků stanovených pro finanční a věcný 
indikátor. Z tohoto důvodu navrhl ŘO OP Rybářství navýšit alokaci 
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na opatření 2.2.a) a 2.4. Adekvátně byly upraveny hodnoty 
indikátorů ve výkonnostním rámci, tj. věcný indikátor pro rok 2023 
navýšen z hodnoty 435 na 439 projektů a finanční indikátor z 
hodnoty 22 688 120 to 30 196 104 EUR.

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

K 31. 12. 2018 byly v rámci PU 3 proplaceny 4 projekty, 
certifikovány v roce 2018 2 projekty. V prvním čtvrtletí 2019 byly 
certifikovány 3 projekty.

S ohledem na dosažené hodnoty certifikovaných projektů lze 
konstatovat, že v roce 2018 byl finanční milník splněn z 93 %. 
Cílová hodnota finančního indikátoru pro rok 2023 je na úrovni 3 %. 
Z dosavadního vývoje implementace lze rovněž předpokládat 
naplnění cílové hodnoty v roce 2023.

Věcný milník je ke konci roku 2018 překročen 4 krát a cílová 
hodnota pro rok 2023 věcného indikátoru je splněna z 200 %. 
Původní hodnota milníku vycházela z předpokladu, že sběr dat bude 
zajišťován v rámci běžné agendy oddělení rybářství a včelařství 
Ministerstva zemědělství. Hodnota milníku ve výši jednoho projektu 
odpovídala realizaci přípravné studie na elektronický sběr dat. 
V průběhu implementace opatření se však ukázalo, že z kapacitních 
důvodů nelze zajistit administraci plánovaného projektu na 
Ministerstvu zemědělství a bylo rozhodnuto o přesunutí realizace 
projektů souvisejících se sběrem dat na Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací. V souvislosti s tímto krokem bylo nutné 
prostřednictvím jednoho dodatečného projektu zajistit personálně a 
technicky administrativní kapacity žadatele. Dalšími původně 
neplánovanými projekty byly: Studie týkající se stavu úniku úhoře 
říčního z území České republiky a uspořádání mezinárodního 
technického jednání ke sběru dat v listopadu 2018.

Plnění výkonnostního rámce je velmi uspokojivé v oblasti plnění 
milníku a cílové hodnoty stanovené pro věcný indikátor. Z hlediska 
finančního indikátoru je aktuální vývoj méně pozitivní. Ačkoli byl 
finanční milník dosažen téměř ze 100 %, obtížnější bude naplnění 
cílové hodnoty pro rok 2023. Důvodem je zejména způsob stanovení 
finanční alokace pro PU 3, který nereflektoval reálné potřeby České 
republiky jako vnitrozemského státu.

I přes uvedený fakt se ŘO OP Rybářství snaží o co nejlepší čerpání 
přidělené finanční obálky. V rámci opatření 3.1. Shromažďování 
údajů aktivně napomáhal žadatelům při nastavování a realizaci 
projektů. Pracovní plán pro shromažďování údajů byl v roce 2018 
revidován a doplněn o další plánované projekty (např. průzkum 
kvality rybího masa). Kromě aktivit vyplývajících z Pracovního 
plánu pro shromažďování údajů je hlavním úkolem opatření nastavit 
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zejména efektivní rámec pro sběr dat. Za tímto účelem byly již 
vypracovány podpůrné analýzy a nyní probíhá vyjasňování 
kompetencí mezi žadatelem (Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací) a Ministerstvem zemědělství ohledně implementace 
jednotného nástroje pro sběr dat. Je však nutné zdůraznit, že i přes 
zavedení efektivního nástroje pro sběr dat nebude s největší 
pravděpodobností finanční indikátor splněn. V této chvíli nelze 
predikovat předpokládanou míru splnění cílové hodnoty, protože 
není známa konkrétní výše nákladů na zavedení aplikace pro sběr 
dat.

V rámci opatření 3.2. Sledovatelnost produktů je čerpání finančních 
prostředků z ENRF na nižší úrovni, než bylo očekáváno. I přes 
aktivní komunikaci s potenciálními žadateli je v současné době 
zřejmé, že projekty realizované v opatření 3.2. nepřispějí 
významnou měrou k plnění cílové hodnoty finančního indikátoru. 
Důvodem je zaměření realizovaných projektů, které odpovídají 
aktuálním potřebám žadatele a které nejsou finančně nákladné. 
Jedná se především o školení.

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

K 31. 12. 2018 bylo v rámci PU 5 proplaceno 19 projektů, 
certifikováno v roce 2018 17 projektů. V prvním čtvrtletí 2019 byly 
certifikovány 3 projekty.

Naplnění věcného milníku pro rok 2018 vztaženého k Počtu projektů 
zaměřených na zpracování ryb je na úrovni 360 %, z hlediska 
dosažení cílové hodnoty věcného indikátoru se jedná o plnění z 55 
%. Vzhledem k tomu, že ke konci 2018 ŘO OP Rybářství eviduje 
v administraci celkem 31 projektů s vydaným rozhodnutím o 
poskytnutí dotace, existuje předpoklad, že bude splněna rovněž 
cílová hodnota věcného indikátoru, která je stanovena ve výši 33 
projektů.  

Na začátku implementace opatření byl oprávněným příjemcem 
pouze podnik akvakultury a původní hodnota milníku byla 
nastavena na základě analýzy absorpční kapacity těchto žadatelů. 
Vzhledem k malému zájmu žadatelů o podporu v 1. výzvě (pouze 3 
podané žádosti) přijal ŘO OP Rybářství řadu opatření k povzbuzení 
ochoty akvakulturních podniků realizovat projekty na zpracování 
produktů. Seznam způsobilých žadatelů byl rozšířen i o samostatné 
zpracovny ryb, které nejsou součástí podniku akvakultury, dále v 
rámci 5. výzvy (vyhlášena na konci roku 2016) byla upravena 
Pravidla a zvýšil se limit na 20 mil CZK na žadatele. Rovněž ŘO OP 
Rybářství upravil požadavky na povinné přílohy a seznam 
způsobilých výdajů. V roce 2018 byly navíc organizovány konkrétní 
komunikační aktivity s cílem zvýšit zájem žadatelů o realizaci 
projektů spolufinancovaných z ENRF.
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Přijatá opatření vedla k uspokojivému zvýšení počtu projektu, 
nicméně realizované aktivity jsou menšího charakteru s nižší 
finanční náročností. Největší podíl zaujímají projekty zaměřené na 
nákup speciálních strojů a zařízení pro zpracování ryb (pračky ryb, 
váhy a vážící systémy, stahovačky kůží, udírny, šokové mrazírny 
apod.). Doposud byl proplacen pouze 1 projekt (z 3 
zazávazkovaných) na vybudování zcela nové zpracovny ryb.

Finanční milník pro rok 2018 z certifikovaných projektů je aktuálně 
splněn ze 121 %. Cílová hodnota finančního indikátoru pro rok 2023 
je na úrovni 6 %. Z dosavadního vývoje implementace lze rovněž 
předpokládat naplnění cílové hodnoty v roce 2023.

Za účelem zvýšení absorpční kapacity opatření 5.3. přijal ŘO OP 
Rybářství potřebná nápravná opatření, která se týkala především 
rozšíření okruhu způsobilých příjemců, zvýšení metodické podpory 
žadatelům a realizace komunikační kampaně s cílem informovat o 
možnostech podpory z OP Rybářství. Ačkoli se podařilo zvýšit 
počet projektů, jejich finanční objem je nižší, než se očekávalo. 
Z tohoto důvodu navrhl ŘO OP Rybářství v rámci druhé revize 
programu upravit alokaci Priority Unie 5 a zároveň snížit cílovou 
hodnotu věcného indikátoru ve výkonnostním rámci.

7 - Technická pomoc Cílem opatření Technická pomoc je zajistit účinnou a efektivní 
implementaci. Dosud prováděné aktivity jsou v souladu s aktivitami 
plánovanými v programovém dokumentu. Pro toto opatření nejsou 
nastaveny cílové hodnoty a milníky.
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12. HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

12.1. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem 
na roli partnerů při provádění programu.

Princip partnerství je při realizaci OP Rybářství uplatňován zejména prostřednictvím Monitorovacího 
výboru, tj. v souladu s minimálními požadavky Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstva pro místní 
rozvoj) na způsob zapojení partnerů do implementace programu. Partneři se účastní také Plánovacích 
komisí, na kterých je projednáván Strategický realizační plán (zahrnující např. harmonogram výzev, 
predikce čerpání, vyhodnocení Strategického realizačního plánu z předchozího roku, apod.) a Odborné 
skupiny OP Rybářství, jejíž hlavní náplní je implementace programu. Odborná skupina OP Rybářství, 
která fungovala již při přípravě OP, je platformou méně formálního charakteru než Monitorovací výbor a 
zahrnuje také větší škálu zainteresovaných stran (partnerů).

Monitorovací výbor má v souladu se statutem 34 členů, z toho 3 bez hlasovacího práva. 
Do Monitorovacího výboru je zapojeno celkem 24 organizací a institucí. Členové Monitorovacího výboru 
se dělí na členy a jejich zástupce, kteří mají hlasovací právo, celkem 62 osob. Mezi typy zapojených 
stakeholderů patří zejména zástupci regionálních, lokálních a dalších veřejných orgánů, ekonomičtí a 
sociální partneři, občanská společnost, včetně ekologických partnerů, nevládních organizací a orgánů 
odpovědných za podporu sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace, zástupci rybářského 
sektoru, akvakultury, zpracování a marketingu, zástupci pro opatření přesunutá z přímého na sdílené řízení 
(shromažďování, kontrola a vynucování). Lze tedy konstatovat široké zastoupení stakeholderů 
relevantních pro problematiku rybářství.

V rámci procesního hodnocení realizovaného na přelomu roku 2018/2019 byla pomocí dotazníkového 
šetření mezi členy a zástupci zjišťována jejich spokojenost s fungováním Monitorovacího výboru. 92 % 
respondentů souhlasí, že jednání výboru jsou věcná (pouze 8 % spíše souhlasí). Jako efektivní hodnotí 
jednání výboru 68 % respondentů, 24 % uvedlo odpověď spíše ano a pouze 8 % (2 respondenti) se 
vyjádřilo mírně negativně – odpověď spíše ne. Za zcela transparentní označilo jednání výboru 92 % 
respondentů, 8 % volilo odpověď spíše ano.

Shrnutí

V implementaci OP Rybářství jsou zapojeni relevantní stakeholdeři, kteří jsou efektivně zapojeni do 
implementace a také oni sami vyjadřují spokojenost s fungováním Monitorovacího výboru.

12.2. Hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně 
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit 
do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů.

OP Rybářství představuje základní informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminaci 
ve svém programovém dokumentu. Konkrétní opatření a specifická pravidla dodržování tohoto principu 
jsou následně zakotvena v Pravidlech pro žadatele. Tato pravidla ukládají příjemcům povinnost zajistit, 
aby projekt nepůsobil prokazatelně negativním vlivem na podporu rovnosti žen a mužů a aby nedocházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
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Uplatnění těchto pravidel je prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, 
kde žadatelé popisují vztah projektů k principu rovných příležitostí, a to z hlediska:

1. existence negativního vlivu na podporu rovnosti žen a mužů;

2. existence diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně vyloučeny z 
podpory programu, a lze tedy konstatovat, že všechny projekty OP Rybářství s právním aktem o 
poskytnutí podpory nemají prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a nedochází u nich 
k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

V rámci provedeného procesního hodnocení programu bylo prostřednictvím dotazníkového šetření mezi 
žadateli a příjemci zjišťováno vnímání genderové rovnosti a nediskriminace v operačním programu. 
Z výsledků šetření vyplývá, že 75,4 % z nich souhlasí (odpověď „ano“, „spíše ano“) s tím, že v rámci OP 
Rybářství je dostatečně prosazována genderová rovnost a nediskriminace. Pouze 2 respondenti (2,9 %) 
uvedli odpověď spíše ne a zbytek respondentů (21,7 %) zvolil odpověď „nedokáži posoudit“.

Hodnocení bylo zaměřené také na genderové zastoupení steakholderů v Monitorovacím výboru OP 
Rybářství. Mezi členy této platformy je 28,1 % žen z celkového počtu 32 nominovaných členů a 23,3 % 
žen z celkového počtu 30 nominovaných zástupců. Podle Českého statistického úřadu činil v roce 2017 
podíl žen v zemědělství, lesnictví a rybářství 28,2 %. Podíl žen zastoupených v Monitorovacím výboru 
tedy odpovídá podílu žen na zaměstnanosti v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství.  

Na ŘO OP Rybářství je zaměstnáno celkem 15 osob, 7 mužů a 8 žen. Na SZIF (zprostředkujícím 
subjektu) je to celkem 14 osob, z toho 8 mužů a 6 žen. Celkem tedy implementaci OP Rybářství zajišťuje 
29 osob, z toho je 48,3 % žen. Podíl žen na implementaci OP Rybářství lze považovat za vyrovnaný; 
zásada rovných příležitostí mužů a žen a nediskriminace je dodržena.

Shrnutí

Podíl žen na implementaci OP Rybářství lze považovat za vyrovnaný; zásada rovných příležitostí mužů a 
žen a nediskriminace je dodržena. Z dotazníkového šetření žadatelů/příjemců podpory vyplývá, že OP 
Rybářství je vnímán jako genderově vyvážený a nediskriminační. Rovněž genderové zastoupení 
v Monitorovacím výboru odpovídá obecné charakteristice sektoru rybářství.

12.3. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho 
podporu.

OP Rybářství zohledňuje princip udržitelného rozvoje v rámci konkrétních prvků nastavení i z hlediska 
sledování environmentálních indikátorů popisujících příspěvek programu k udržitelnému rozvoji.
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Zohlednění principu udržitelného rozvoje v rámci OP Rybářství bylo hodnoceno ve třech rovinách:

1. Provádění konkrétních opatření

2. Vliv projektů na udržitelný rozvoj

3. Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje

a) Provádění konkrétních opatření 

Základní informace o principu udržitelného rozvoje včetně požadavků na ochranu životního prostředí jsou 
zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybářství, přičemž implementační nastavení OP Rybářství 
definuje:

1. aktivity zaměřené na udržitelný rozvoj

2. aktivity s vlivem na udržitelný rozvoj

3. aktivity neutrální z hlediska udržitelného rozvoje

Konkrétní opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji jsou pak v rámci OP Rybářství zakotvena především 
v Pravidlech pro žadatele, která stanovují, že příjemci jsou povinni zajistit, aby projekt neměl prokazatelně 
negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj. Toto opatření je prováděno u všech opatření OP Rybářství 
prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k rozvoji – tj. zda má projekt 
negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj (viz níže).

Dalším opatřením pro naplňování principu udržitelného rozvoje je sledování environmentálních indikátorů 
na úrovni programu (blíže viz níže).

V rámci provedeného hodnocení bylo také posouzeno zapojení relevantních stakeholderů do 
Monitorovacího výboru OP Rybářství. Ve výboru jsou zastoupeny orgány ochrany životního prostředí: 
Ministerstvo životního prostředí, Český svaz ochránců přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny. 
Z výsledků dotazníkového šetření členů Monitorovacího výboru vyplynula celková spokojenost se 
složením výboru - 72 % respondentů je zcela spokojeno se složením výboru, 20 % je spíše spokojeno.

b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj 

Na základě provedené analýzy údajů ze žádostí bylo zjištěno, že 21 % proplacených projektů OP 
Rybářství pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. Pouze 5 projektů (z 230 proplacených k 31. 12. 2018) je na 
udržitelný rozvoj cíleně (přímo) zaměřeno, přičemž se jedná o 2 projekty z opatření 2.5 cíleného na 
vysazování úhoře říčního a dále o 3 projekty z opatření 2.4 zahrnující instalaci recirkulačního zařízení. 
Zbývající proplacené projekty mají neutrální vliv na udržitelný rozvoj.



CS 61 CS

c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje

OP Rybářství přispívá k principu udržitelného rozvoje také prostřednictvím zaměření podpory. Příspěvek 
OP Rybářství k udržitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem na sledované environmentální indikátory.

V rámci opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury je sledován interní ukazatel Počet podpořených 
výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější. Dvě zaregistrované Žádosti o podporu obsahují 
aktivity spojené s výměnou 4 výrobních zařízení za energeticky účinnější. V současné fázi implementace 
program začíná přispívat k udržitelnému rozvoji z hlediska energetických úspor a účinnějšího využívání 
zdrojů, nicméně nelze zhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného příspěvku.

Co se týká indikátoru v opatření 2.5. Vysazování úhoře říčního, tak jejich plnění vykazuje velmi solidní 
pokrok. K 31. 12. 2018 bylo celkem podáno 17 žádostí o podporu, v případě 9 realizovaných a 
proplacených projektů činila hodnota indikátoru 2077,4 kg, což znamená naplnění cílové hodnoty 
indikátoru ze 104 %.
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13. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O PODPOŘE CÍLŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZMĚNY KLIMATU (ČL. 50 ODST. 4 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Čísla jsou vypočtena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finančních údajích. K uvedeným 
hodnotám lze uvést poznámky, zejména pokud jsou dané údaje nižší, než se plánovalo.

Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu je v souladu s metodickými pokyny 
EK hodnocen za relevantní opatření 5.3 Investice do zpracování produktů. Velikost vlivu tohoto opatření 
na cíle v oblasti klimatických změn byla stanovena na 40 %. Orientační příspěvek ENRF, jež má být v 
rámci opatření 5.3 použit na plnění cílů v oblasti změny klimatu, je v programovém dokumentu OP 
Rybářství stanoven ve výši 1 286 166 EUR, což představuje podíl celkového přídělu ENRF pro operační 
program 4,13 %.

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace 
programu naplňována projekty s vydaným Rozhodnutím na úrovní 31 % a projekty s vyúčtovanými 
žádostmi o platbu na úrovni 15 %. Při porovnání s výsledky průběžného hodnocení k 31. 12. 2016 lze 
konstatovat, že došlo k výraznému a zásadnímu naplnění cílů v oblasti změny klimatu, neboť před 2 lety 
dosahovalo plnění indikativní výše příspěvku na základě finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory úrovně 1,6 %.
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14. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 
1303/2013)

Měly by být předloženy informace a posouzení příspěvku operačního programu k dosažení cílů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

V České republice přispívá OP Rybářství 2014-2021 ke Strategii Evropy 2020 v oblasti inteligentního a 
udržitelného růstu.

Inteligentní růst:

Příspěvek OP Rybářství 2014-2020 směřuje do Tematického cíle 3, který je zaměřen posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

K naplňování cíle přímo přispívají následující opatření:

Opatření 2.1 Inovace - počet operací 9, Alokace ENRF na opatření 25 122 293,49 Kč (967 470 
EUR), ENRF podíl  Rozhodnutí 7 823 022 Kč (301 267,84 EUR), ENRF podíl Proplaceno 827 222 Kč 
(31 856,66 EUR)

Opatření 2.3 Podpora nových chovatelů - počet operací 9, Alokace ENRF 43 594 568,12 Kč (1 678 845 
EUR), ENRF podíl Rozhodnutí 3 796 770 Kč (146 215,20 EUR), ENRF podíl Proplaceno 922 835 Kč (35 
538,76 EUR)

Nepřímý vliv na plnění cílů vykazují tato opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury - počet operací 375, Alokace ENRF 326 589 815,37 Kč (12 577 
110 EUR), ENRF podíl Rozhodnutí 278 507 608 Kč (10 725 444,14 EUR), ENRF podíl Proplaceno 89 
911 560 Kč (3 462 531,67 EUR)

5.1. Plány produkce - žádná vydaná rozhodnutí

5.2.a) Vytváření organizací producentů - žádná vydaná rozhodnutí

5.2.b) Propagační kampaně - počet operací 26,  Alokace ENRF 57 633 496,83 Kč (2 219 490 EUR), 
ENRF podíl Rozhodnutí 21 706 100 Kč (835 910,96 EUR), ENRF podíl Proplaceno 271 425 Kč (10 
452,69 EUR)

5.3. Investice do zpracování produktů - počet operací 31, Alokace ENRF 83 494 681,31 Kč (3 215 415 
EUR), ENRF podíl Rozhodnutí 26 149 853 Kč (1 007 041,75 EUR), ENRF podíl Proplaceno 12 454 758 
Kč (479 637,93 EUR)

Z dosavadního vývoje implementace OP Rybářství vyplývá, že se daří naplňovat Tematický cíl 3 zejména 
prostřednictvím opatření zaměřených na inovace, produktivní investice do akvakultury a investice do 
zpracování produktů. V příslušných opatřeních byl zaznamenán v roce 2018 významný pokrok v plnění 
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stanovených cílů.

Udržitelný růst

Intervence ENRF v podmínkách české sladkovodní akvakultury se v oblasti udržitelného růstu zaměřují 
na plnění Tematického cíle 6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání 
zdrojů. Přímý vliv na plnění TC 6 mají následující opatření:

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním - počet operací 26, Alokace ENRF 115 266 
993,66 Kč (4 438 980 EUR),ENRF podíl Rozhodnutí 74 769 634 Kč (2 879 409,79 EUR), ENRF podíl 
Proplaceno 47 795 796 K4 (1 840 636,04 EUR)

2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby - počet operací 12, Alokace ENRF 28 816 748,42 Kč 
(1 109 745 EUR), ENRF podíl Rozhodnutí 12 159 750 Kč (468 277,04 EUR), ENRF podíl Proplaceno   8 
139 360 Kč (313 450,15 EUR)

3.1. Shromažďování údajů - počet operací 6, Alokace ENRF 50 713 940,51 Kč (1 953 015 EUR ),ENRF 
podíl Rozhodnutí 7 723 700 Kč (297 442,91 EUR), ENRF podíl Proplaceno 1 715 994 Kč (66 083,64 
EUR)

3.2. Sledovatelnost produktů - počet operací 1, Alokace ENRF 18 176 900,00 Kč (700 000 EUR),ENRF 
podíl Rozhodnutí 2 665 327 Kč (102 642,85 EUR), ENRF podíl Proplaceno 0,00

Priorita Udržitelného růstu je naplňována v ČR především investicemi do recirkulačních zařízení a 
podporou vysazování úhoře říčního. V obou opatřeních došlo v roce 2018 k významnému pokroku a 
nastavené cíle budou splněny a v případě opatření 2.5 překročeny. Příspěvek opatření 3.1. a 3.2. je 
okrajový.
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15. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODST. 2 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Pokud z posouzení pokroku dosaženého vzhledem k milníkům a cílům ve výkonnostním rámci vyplývá, 
že některých milníků a cílů nebylo dosud dosaženo, měly by členské státy uvést důvody, kvůli nimž se 
jich nepodařilo dosáhnout, ve zprávě za rok 2019 (milníky) a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 (cíle)

Milníky a cíle OP Rybářství byly nastaveny v souladu Víceletým národním strategickým plánem pro 
akvakulturu (VNSPA), Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními 
odhady. Při nastavování milníků byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla n+3, 
termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50 % přídělem na prioritě 
Unie a zpoždění implementace OP. Splnit cíle ukazatele výstupu a cíle finančního ukazatele jsou 
důležitým milníkem v rámci implementace s cílem zabránit ztrátě výkonnostní rezervy z celkové finanční 
alokace programu.

PU 2:

S ohledem na nízkou absorpční kapacitu programu v prvních výzvách přijal ŘO OP Rybářství konkrétní 
nápravná opatření za účelem zvýšení zájmu žadatelů o produktivní investice do akvakultury. Jednalo se 
zejména o zvýšení frekvence vyhlašovaných výzev u klíčových opatření, zvýšení metodické podpory 
žadatelům a spuštění podpůrné komunikační kampaně za účelem propagace aktivit, které lze 
prostřednictvím OP Rybářství spolufinancovat. Na základě zvýšeného zájmu žadatelů došlo k překročení 
hodnot milníků stanovených pro finanční a věcný indikátor.

Milníky PU 2 pro rok 2018: Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech

Finanční ukazatel* - Milník 3 916 209,00 EUR, dosažená hodnota 7 292 633,79 EUR, plnění 186 %

Ukazatel - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury - Milník 110, dosažená 
hodnota 179, plnění 162 %

* U finančního milníku PU 2 nebyla využita možnost započtení projektů z certifikace 1Q 2019 (odeslané 
EK 12. 4. 2019).

Finanční a věcný milník byl na PU 2 naplněn.

 

PU 3:

ŘO OP Rybářství nastavil hodnoty věcného a finančního milníku v souladu s plánovanými aktivitami 
v prvních letech implementace. Jednalo se o pilotní studii potřebnou pro sběr dat, u které byl předpoklad 
vložených finančních prostředků vyšší. ŘO OP Rybářství však v průběhu roku 2018 indikoval potřebu 
dalších projektů, které byly ten samý rok proplaceny. Jednalo se o projekt spojený s lidskými zdroji pro 
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sběr dat, Monitoring úniku úhoře říčního a Meeting ČS ke sběru dat, který byl velmi potřebný s ohledem 
na novou podporovanou oblast, kterou je právě sběr dat pro vnitrozemské státy. Věcný milník byl díky 
realizaci dalších projektů překročen, naopak finanční milník byl dosažen díky realizaci výše zmíněných 
projektů.

Milníky PU 3 pro rok 2018: Podpora provádění společné rybářeské politiky

Finanční ukazatel* - Milník 100 000,00 EUR, dosažená hodnota 92 718,09 EUR, plnění 93 %

Ukazatel - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů - Milník 1, 
dosažená hodnota 4, plnění 400%

* U finančního milníku PU 3 byla využita možnost započtení 3 projektů z certifikace 1Q 2019 (odeslané 
EK 12. 4. 2019).

Dosažená hodnota 92 718,09 EUR je naplněna z certifikace odeslané EK 12. 12. 2018 ve výši 64 317,74 
EUR a hodnoty certifikace za 1 Q 2019 (odeslané EK 12. 4. 2019) ve výši 28 400,35 EUR.

Finanční i věcný milník byl na PU 3 naplněn. Finanční milník byl splněn započtením stavu 
certifikovaných výdajů z certifikace k 26. 3. 2019 v souladu s postupy definovanými v kapitole 2.4 v GL 
EK (EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

 

PU 5:

Vzhledem k malému zájmu žadatelů o podporu pro opatření 5.3 v 1. výzvě (pouze 3 podané žádosti) přijal 
ŘO OP Rybářství řadu opatření k povzbuzení zájmu akvakulturních podniků a rozšířil seznam 
způsobilých žadatelů o samostatné zpracovny ryb, které nejsou součástí podniku akvakultury. Dále v 
rámci 11. výzvy upravil pravidla, upravil požadavky na povinné přílohy a seznam způsobilých výdajů. V 
roce 2018 byly organizovány konkrétní komunikační aktivity s cílem zvýšit zájem žadatelů o realizaci 
projektů spolufinancovaných z ENRF.

Díky výše uvedeným opatřením došlo k překročení věcného milníku a finanční milník byl naplněn.

Milníky PU 5 pro rok 2018: Podpora uvádění na trh a zpracování

Finanční ukazatel* - Milník 740 019,00 EUR, dosažená hodnota 892 678,34 EUR, plnění 121 %

Ukazatel - Počet projektů zaměřených na zpracování - Milník 5, dosažená hodnota 18, plnění 360 %

* U finančního milníku PU 5 byla využita možnost započtení 3 projektů z certifikace 1Q 2019 (odeslané 
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EK 12. 4. 2019).

Dosažená hodnota 829 687,34 EUR je naplněna z certifikace odeslané EK 12. 12. 2018 ve výši 
267 570,94 EUR a hodnoty certifikace za 1 Q 2019 (odeslané EK 12. 4. 2019) ve výši 625 116,4 EUR.

Finanční i věcný milník byl na PU 5 naplněn.

Finanční milník byl splněn započtením stavu certifikovaných výdajů z certifikace k 26. 3. 2019 v souladu 
s postupy definovanými v kapitole 2.4 v GL EK (EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

 

Cíle ŘO OP Rybářství dlouhodobě a pravidelně vyhodnocuje. V rámci vyhlašování jednotlivých výzev je 
porovnávána absorpční kapacita na jednotlivá opatření programu a následně jsou realizovány a přijímány 
nápravné kroky k lepšímu naplňování finančních a věcných cílů.

K 31. 12. 2018 bylo dosaženo následujících hodnot v rámci naplňování cílů 2023:

Ukazatel PU

PU 2  Finanční ukazatel - cílová hodnota 22 688 120 je naplněna na 32 %

PU 2  Indikátor výstupu - cílová hodnota 435 je naplněna na 41 %

PU 3  Finanční ukazatel - cílová hodnota 2 441 269 je naplněna na 3 %

PU 3  Indikátor výstupu - cílová hodnota 2 je naplněna na 200 %

PU 5 Finanční ukazatel - cílová hodnota 4 287 220 je naplněna na 6%

PU 5 Indikátor výstupu - cílová hodnota 33 je naplněna na 55%
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16. PŘÍPADNĚ PŘÍNOS K MAKROREGIONÁLNÍM STRATEGIÍM A STRATEGIÍM PRO 
POBŘEŽNÍ OBLASTI

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e) 
týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl. 
111 odst. 3 a odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a 
příloha 1 oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti::

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators, or 
Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme? The answer is 
NO.

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSDR? 
The answer is NO.

C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR? The answer is NO.

Does your programme plan to invest in the EUSDR in the future? 

- Investment in EUSDR is not defined in our Strategic National Plan for our OP Fisheries

  Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
  Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
  Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
  Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
  Strategie pro přímořskou oblast Atlantiku (ATLSBS)
  Strategie pro přímořské oblasti WestMED (WestMED)
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EUSDR

Pilíř (pilíře) a prioritní oblast(i), pro něž je program relevantní:

 Pilíř Prioritní oblast
 1 -  Propojení Podunají 1.1 - Mobilita – vodní doprava
 1 -  Propojení Podunají 1.2 - Mobilita – železniční, silniční a letecká doprava
 1 -  Propojení Podunají 1.3 - Energetika
 1 -  Propojení Podunají 1.4 - Kultura a cestovní ruch
 2 -  Ochrana životního prostředí v 

Podunají
2.1 - Kvalita vody

 2 -  Ochrana životního prostředí v 
Podunají

2.2 - Rizika pro životní prostředí

 2 -  Ochrana životního prostředí v 
Podunají

2.3 - Biologická rozmanitost, krajiny, kvalita ovzduší 
a půdy

 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.1 - Znalostní společnost
 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.2 - Konkurenceschopnost
 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.3 - Lidé a dovednosti
 4 -  Posílení Podunají 4.1 - Institucionální kapacita a spolupráce
 4 -  Posílení Podunají 4.2 - Bezpečnost
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Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?:

A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních 
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu??

Ano      Ne  

B. Pokud jde o kritéria výběru, byly přiděleny body navíc zvláštním opatřením na podporu EUSDR

Ano     Ne  
C. Byly z programu investovány finanční prostředky EU do EUSDR

Ano     Ne  

Jsou v rámci vašeho programu v budoucnu plánovány investice do EUSDR? Rozveďte prosím 
(jednou větou)

V rámci našeho OP rybářství není plánována investiční činnost, není součástí Národního strategického 
plánu pro náš OP.

A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních 
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu?

0

Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?

nepřispívá
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DOKUMENTY

Název dokumentu Typ dokumentu Datum dokumentu Místní ref. č. Ref. č. Komise Soubory Datum odeslání Odeslal(a)
Výroční zpráva 2018 Shrnutí pro veřejnost Shrnutí pro veřejnost 17.5.2019 Ares(2019)3472538 Výroční zpráva 2018 Shrnutí pro veřejnost 28.5.2019 nhipmaev
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POSLEDNÍ VÝSLEDKY VALIDACE
Závažnost Kód Zpráva

Info Verze zprávy o provádění byla validována

Upozornění 2.3 Výroční zpráva o provádění, která se chystáte validovat, není spojena s poslední verzí programu schválenou Komisí


